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Gratis GBA 18 V
4,0 Ah accu
Bij aankoop van een 18 V tool
uit ons Bosch Professional
assortiment

t.w.v.

€ 109,95
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Actiecode: 02BL01ACCU
Voorwaarden

▶O
 m deel te nemen aan deze actie is het uploaden van een foto of scan van het aankoopbewijs
met aankoopdatum tussen 01 februari 2018 t/m 30 april 2018 verplicht.
▶ Aanmeldingen na 7 mei 2018 kunnen we niet meer in behandeling nemen.
▶ De actie is niet geldig op de volgende artikelen: accu lampen (GLI 18 V-300, GLI Variled, GLI 18
V-1900, GLI 18 V-1900C), accu blazer GBL 18 V- 120, accu stofzuigers (GAS 18 V-1, GAS 18V-10)
en accu radio GML Soundboxx.
▶ Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Bosch.
▶ Bij aankoop van een 18V tool uit ons Bosch Professional assortiment en enkel geldig bij de (online)
vakhandelaar, een gratis GBA 18V 4.0 Ah accu t.w.v. €109,95 excl. btw.
▶ Losse accu’s, laders en andere accessoires tellen niet mee in het totale aankoopbedrag voor de actie.
▶ Er worden maximaal 5 accu’s per deelnemer verstrekt.
▶ Om te registreren voor deze actie, ga naar boschproacties.nl of boschproacties.be en vul de
actiecode 02BL01ACCU in.
▶ Na online registratie wordt het product binnen 6 weken verzonden naar het door u opgegeven adres.
▶ Het betreft geen spaarcampagne! De gereedschappen waarvoor u online een aankoopbewijs indient,
dienen allen op dezelfde datum te zijn aangekocht.
▶ Het omruilen van het cadeau is niet mogelijk, Bosch neemt geen retouren aan.
▶ De actie is uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers. Personeel van Bosch en Bosch-dealers zijn
uitgesloten van deelname.
▶ Bij de online aanvraag zijn de volgende gegevens verplicht:
- Aankoopbewijs (met daarop modelnummer, naam- en adresgegevens van de aanvrager en naamen adresgegevens van de Bosch dealer).
- Persoonlijke gegevens van de aanvrager (deze moeten identiek zijn aan die op de aankoopnota).
NB: Pak- of verzendbonnen, orderbevestigingen of bankafschriften worden niet geaccepteerd.
▶ De waarde van het cadeau wordt niet in contanten uitgekeerd.
▶ Zie voor alle voorwaarden boschproacties.nl of boschproacties.be.
▶ Bosch behoudt zich het recht voor om een alternatief product op te sturen,
indien de GBA 18V 4.0 Ah niet meer beschikbaar is.
▶ Vragen en opmerkingen aangaande deze actie kunt u melden
via 0900 – 0401135 (NL), 0900 – 25370 (BE) of
boschpro@consumercare.info
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