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BIJ EEN TRENDY WILFA KOFFIEZETAPPARAAT
GRATIS 4 KOPJES
t.w.v. € 29,99

HOE WERKT DE ACTIE?
Stuur alle hieronder genoemde informatie voor 31 maart 2019 per e-mail of in een gesloten
en voldoende gefrankeerde envelop naar onderstaand adres:
1. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
2. Het typenummer van de WILFA koffiezetapparaat dat u gekocht heeft
3. De streepjescode van de koffiezetapparaat (geknipt uit de doos of een foto).
4. Een scan of kopie van uw aankoopbewijs.
5. Een screenshot of foto van uw productreview* van uw ervaring met het koffiezetapparaat.

Stuur de informatie zoals hierboven beschreven voor 15 april 2019 naar:
WILFA KOFFIEKOPJES ACTIE
Beethovengaarde 140
5344 CK Oss.
Of stuur een e-mail met de gevraagde bijlagen naar info@nxtretail.nl.
Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.

ACTIEVOORWAARDEN:
• De actie is alleen van toepassing op WILFA koffiezetters, gekocht bij een partner van
NXT Retail in de periode t/m 31 maart 2019 en is geldig zolang de voor- raad strekt.
Kijk voor de verkooppunten op www.nxtretail.nl
• Alleen volledige en leesbare inzendingen, incl. de streepjescode en een (kopie/scan) van uw
aankoopbewijs en ingezonden review* worden in behandeling genomen.
• Alle gevraagde informatie dient uiterlijk 15 april 2019 in ons bezit te zijn. Binnen 3
weken na ontvangst sturen wij u de 4 koffiekopjes toe.
• U kunt maximaal 1 inzending per aangekochte WILFA koffiezetapparaat insturen.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• NXT Retail en haar partners behouden zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen.
• Inzendingen worden eigendom van NXT Retail en haar partners. Uw gegevens worden
verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. NXT Retail en
haar partners gebruiken de gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie met
betrekking tot nieuwe producten en/of acties.
• Onvolledige, onleesbare en te laag gefrankeerde inzendingen worden van deelname uitgesloten.
• Reclamatie is mogelijk tot 15 april 2019.
* Productreviews over de WILFA koffiezetter kunt u schrijven op de website van de winkel/
webshop en/of op vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl. Voor vragen over het plaatsen
van uw beoordeling mailt u naar info@nxtretail.nl.

