Probeer jouw Tefal product 90 dagen lang
uit
Je hebt een product gekocht waar een actie op zit. Tof! Dit is een actie vanuit de fabrikant
waarbij je jouw Tefal product 90 dagen lang kan uittesten.

Actie:
Probeer jouw Tefal product 90 dagen lang uit. Mocht je hierna niet tevreden zijn over het
product, dan zend je het product retour naar Tefal en ontvang je het volledige
aankoopbedrag terug.

Looptijd:
Dit betreft een doorlopende actie, zonder einddatum.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop een stoomgenerator, strijkijzer of kledingstomer van Tefal via Coolblue.nl.
2. Probeer het product 90 dagen lang uit.
3. Ben je blij met jouw aanwinst? Dan hoef je nu niks meer te doen. Wil de de machine
retour zenden? Lees dan de stappen onder het kopje ‘Hoe stuur je het product
retour?

Hoe stuur je de machine retour?
1. Ben jij niet tevreden over het product? Dan stuur je deze b
 innen 90 dagen retour
naar Tefal.
2. Meld je product aan via https://www.tefal.nl/90dagenopproef. Hiermee wordt je
retourzending in behandeling genomen en volg je de status van je zending.
3. Het adres staat vermeld op het verzendlabel dat je automatisch per email ontvangt
na aanmelding van je retourzending.
4. Het product dient in goede staat geretourneerd te worden in de originele
verpakking inclusief alle bijbehorende accessoires.

5. Indien de retourzending voldoet aan de onderstaande actievoorwaarden,
ontvang je het volledige aankoopbedrag binnen 6 weken terug op jouw
rekening. (excl. verzendkosten).

Houd rekening met onderstaande actievoorwaarden:
●

Tefal accepteert maximaal 1 aanmelding per deelnemer voor deze actie.

●

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk binnen 90 dagen na de aankoopdatum
van het betreffende product, zoals vermeld op het aankoopbewijs.

●

Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Tefal.

●

Het product dient in goede staat geretourneerd te worden in de originele
verpakking inclusief alle bijbehorende accessoires. Indien de originele EAN code niet
aanwezig is op de verpakking, zal het hoogste cashback bedrag op het betreffende
model ingehouden worden.

●

De retourzending dient voorzien te zijn van het originele aankoopbewijs.

●

De verzendkosten worden niet vergoed door Tefal.

Modellen die meedoen:
Alle stoomgeneratoren, strijkijzers en kledingstomers van Tefal.

