Exclusief bij uw

GRATIS

18 Volt LiHD 4.0 Ah
accu-pack!

Bij aankoop van een 18 Volt accu-machine (body’s én sets).

GRATIS 18 Volt
LiHD 4.0 Ah accu-pack!
ACTIEVOORWAARDEN
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bij aankoop van een 18 Volt Metabo accu-machine bij een LiHD-partner een gratis 18 Volt /
LiHD 4.0 Ah accu-pack.
Bij de online aanmelding is de volgende informatie verplicht:
• Persoonlijke gegevens van de aanvrager (deze dienen hetzelfde te zijn als die op de
factuur).
• Factuur / aankoopbewijs (met daarop de omschrijving van de gekochte Metabo
machine, naam- en adresgegevens van de aanvrager en naam- en adresgegevens van de
Metabo-dealer)
met
aankoopdatum
tussen
2-9-2019
en
31-12-2019.
Pak- of verzendbonnen, orderbevestigingen, offertes of bankafschriften worden niet
geaccepteerd.
• All-In Certificaat (deze kunt u verkrijgen door uw machine binnen 4 weken na aankoop
te registreren voor de 3-jaar All-In garantie via www.metabo-service.com)
Alleen volledig ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.
Om te registreren voor deze actie, gaat u naar www.metabo-acties.nl.
Nadat we uw online aanmelding met kopie van het aankoopbewijs en All-In certificaat
hebben ontvangen, ontvangt u na goedkeuring binnen 3 weken uw gratis accu-pack.
Aanmelden voor een gratis accu-pack kan tot 15 januari 2020, aanmeldingen die na deze
datum binnenkomen worden niet meer verwerkt.
De volgende machines zijn uitgezonderd van deze actie: accu-lamp ULA 14.4 - 18 LED,
accu-lamp SLA 14.4 - 18 LED, power-adapter PA 14.4-18 LED-USB, verwarmde accu-jas
HJA 14.4 - 18, accu-blazer AG 18, accu-ventilator AV 18 en de accu-radio’s R 12 - 18,
R 12 - 18 BT en R 12 - 18 DAB+ BT.
Deze actie is uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers. Personeel van Metabo en
Metabo-dealers zijn uitgesloten van deelname.
U kunt uw gratis accu-pack niet omruilen voor een ander product.
De waarde van de accu-pack wordt niet in contanten uitgekeerd.
Metabo behoudt zich het recht om een alternatief product op te sturen, indien de
18 Volt / 4.0 Ah accu-pack niet meer beschikbaar is.
Deze actie is opgezet door Metabo Nederland bv en is derhalve alleen in Nederland
geldig. De 18 Volt accu-pack wordt alleen binnen Nederland verstuurd.
Vraag uw gratis
accu-pack aan:

