
Actie voorwaarden refundactie 2020
GARDENA mechanisch snoeigereedschap

Actie voorwaarden refundacties GARDENA mechanisch snoeigereedschap 2020  

• De einddatum van deze actie is 1 maart t/m 30 juni 2020.
• De klant moet alle gevraagde gegevens invullen op www.refundactie.eu voor de einddatum van de actie.
• Alleen consumenten kunnen deelnemen aan deze actie. Aanvragen van bedrijven worden niet in behandeling genomen.
• De klant moet aantonen dat hij of zij GARDENA Mechanisch Snoeigereedschap (*zie referentie hieronder) heeft gekocht 

bij een erkend verkooppunt in Nederland. Dit doet hij of zij door de uitgeknipte streepjescode van alle GARDENA verpak-
kingen en een kopie van de kassabon/factuur per post te sturen naar GARDENA.

• De uitbetaling van de cashback volgt binnen 4 weken nadat de uitgeknipte streepjescode van de GARDENA verpakking 
en een kopie van de kassabon/factuur per post zijn binnengekomen bij GARDENA.
- Bij aankoop van € 15,00 snoeigereedschap, krijgt u € 3,00 cashback
- Bij aankoop van € 65,00 snoeigereedschap, krijgt u € 10,00 cashback
- Bij aankoop van € 125,00 snoeigereedschap, krijgt u € 25,00 cashback

• Deelname is gelimiteerd tot maximaal 1 inzending per (digitaal)adres.
• De gevraagde documenten dienen uiterlijk 15 dagen na de einddatum van de actie door ons te zijn ontvangen. Inzendin-

gen die later worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.
• Alleen compleet ingevulde inzendingen worden in behandeling genomen.
• Elektrisch snoeigereedschap is uitgesloten van deze actie.
• Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties van GARDENA.

Snoeischaar:  08798-20, 08702-20, 08854-20, 08855-20, 08857-20, 08903-20, 08904-20, 08905-20, 
   08906-20. 
Schaar:  00359-20, 08704-20, 08705-20, 08707-20.
Heggenschaar:  12300-20, 12300-30, 12302-20, 12302-30, 12301-20, 12303-20, 12304-20, 12304-30.
Takkenschaar:  12002-20, 12003-20, 12003-30, 12004-20, 12005-20, 12005-30, 12006-20, 12007-20, 
   12008-20, 12009-20, 12009-30, 08773-20, 08710-20, 08770-20, 08771-20. 
Zaag:   08747-20, 08748-20, 00691-20.
Klapzaag:  08742-20, 08743-20.
Bijl:   08713-48, 08714-48, 08716-48, 08718-48, 08719-48.
Slijper:   08712-20.


