30 € terugbetaald op uw TCL P600 televisie* !
Hoe profiteert u van deze aanbieding?
Koop tussen 18 maart 2018 en 26 juni 2018 een TCL P600 televisie uit een van de onderstaande
referenties in een van de deelnemende winkels.

Aankoop
datum

Verkoop
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18/03/2018
Alle
tot
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26/06/2018
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komende referenties

Toegewezen premie

(1)

Uiterste datum voor de
inschrijving en het
verzenden van uw dossier
(3)

TCL U43P6016
TCL U43P6006

Terugbetaling van 30 €

10/07/2018

Schrijf u in op de website https://tclU43.customsolutions.fr/nl_BE/ tussen 18 maart 2018 en 26
juli 2018. Voorzie u van de factuur, uw bankgegevens (IBAN en BIC code), de barcode op de
verpakking van uw product en het serienummer van het apparaat om uw aanvraag te registreren*.
Volgende bewijsstukken dient u bij uw dossier toe te voegen:
• Uw afgedrukt deelnameformulier (na uw inschrijving op de website), indien u geen printer heeft schrijft
u het deelnamenummer en uw persoonlijke gegevens op een los blad.
• Een kopie van de aankoopfactuur van uw TCL televisie, gedateerd tussen 18 maart 2018 en
26 juni 2018.
• De originele barcode van het product die u dient uit te knippen uit de originele verpakking.
Stuur uw volledig dossier op, in een voldoende gefrankeerde envelop, vóór 10 juli 2018 (postzegel geldt
als bewijs) naar het volgende adres:

OFFRE TCL P600
CUSTOM PROMO N°47339 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
FRANKRIJK
Indien uw dossier aan de Algemene Voorwaarden voldoet, krijgt u uw terugbetaling binnen een termijn van maximum 10 weken
na ontvangst van uw dossier. Aanbod voorbehouden aan particulieren en meerderjarige natuurlijke personen verblijvend in
continentaal Frankrijk (inclusief Corsica en DOM TOM), Monaco, Luxemburg en België en die houder zijn van een Franse,
Belgische of Luxemburgse bankrekening. Aanbod geldig van 18 maart 2018 tot en met 26 juni 2018, niet cumuleerbaar met
andere lopende promotieaanbiedingen en beperkt tot één aanvraag per gezin (zelfde naam, zelfde adres en/of zelfde IBAN/BIC).
Zullen beschouwd worden als nietig: alle aanvragen die onleesbaar of onvolledig zijn en/of verstuurd werden na de uiterlijke datum
van de actie, eveneens de onvolledige dossiers. Verzendkosten worden niet terugbetaald. In overeenstemming met de Franse
wet Informatica en Vrijheden van 6 juli 1978, beschikt u over het recht tot toegang, rectificatie en schrapping van de informatie op
uw naam door te schrijven naar TCL – Service Clients - 15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy les Moulineaux - Frankrijk.
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