Tussen de € 10,- en € 25,- Coolblue cashback
op Gigaset telefoons
Je hebt een product gekocht waar een cashback op zit. Deze cashback is een actie vanuit
Coolblue waarbij je een gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgt. Hieronder staat
precies omschreven wat je moet doen om je cashback te ontvangen.

Actie:
Ontvang tussen de € 10,- en € 25,- cashback op verschillende versies van Gigaset handsets.
Zie de lijst hieronder voor alle deelnemende producten.

Looptijd:
20 mei 2019 t/m 2 juni 2019. Meld je aan voor 16 juni 2019 om gebruik t e kunnen maken
van de cashback actie. Deze actie is geldig in Nederland en België.

Wat heb je nodig?
-

Je naam

-

E-mailadres

-

Rekeningnummer

-

Ordernummer

-

Registratiepagina (Nederland)

-

Registratiepagina (België)

Waar vind ik het ordernummer?
Je ordernummer vind je terug in de e-mail die na aankoop verstuurd is. Ook is deze terug te
vinden op de factuur of in je Coolblue account onder 'mijn bestellingen'. Zie ook de bijlagen
helemaal aan het einde van deze handleiding om te zien waar je ordernummer staat.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 20 mei 2019 en 2 juni 2019 één van de deelnemende
handsets. Let op: vul bij het afrekenen een e-mailadres in.
2. Je ontvangt na aankoop een e-mail met een link naar de registratiepagina.
3. Vul de gevraagde gegevens in op de registratiepagina.
4. Na 4 tot 6 weken krijg je de cashback op je rekening gestort.
Let op: tweedekans producten zijn uitgesloten van deelname en deze actie geldt niet voor
B2B klanten.

Modellen die meedoen:

Toestel

Cashback

Gigaset A475A Duo Zwart

€ 10,-

Gigaset A475A Quattro Zwart

€ 25,-

Gigaset A475A Trio

€ 15,-

Gigaset A475 Trio

€ 15,-

Gigaset C620A Duo

€ 15,-

Actievoorwaarden
1. Algemeen
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

De Actievoorwaarden zijn geldig voor iedere
cashback-consumentenactie (‘Actie’) georganiseerd door de besloten
vennootschap Coolblue B.V. bezoekadres: Weena 664, 3012 CN
Rotterdam of een aan Coolblue gelieerde vennootschap (‘Coolblue’).
Deelnemer kan gedurende de actieperiode (een deel van) de
aankoopprijs van een aangeschaft artikel retour ontvangen (hierna
“het Cashback-bedrag”) zoals aangegeven op de Website. Actie is
geldig voor de periode zoals vermeld op de websites van Coolblue en
zolang de voorraad strekt (“op=op”).
Er mogen meerdere producten / aankopen op dezelfde factuur staan
vermeld. Uiteraard mogen hier ook producten opstaan, die niet
meedoen met de Actie. Artikelen hoeven niet per stuk of separaat
afgerekend te worden.
Op de Actie en Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
De Deelnemer kan het cashback-bedrag alleen terugkrijgen via de
bijhorende cashback-website (link). Deelname via de Coolblue winkels,
telefonisch en de Coolblue App zijn uitgesloten.
Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze
Actievoorwaarden.

2. Actie
i.

ii.

iii.
iv.

De Actie houdt in dat de consument op basis van een cashback na
aankoop van een bepaald product recht heeft op een bepaalde
vergoeding, zoals aangeven op de websites van Coolblue bij het
desbetreffende product. Aan het recht op deze vergoeding kunnen
nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van
voorwaarden die staan vermeld op de Cashback-site. Deze dienen te
worden geaccepteerd door de consument om aan de Actie deel te
nemen.
Coolblue streeft ernaar het retourbedrag binnen 4 tot 6 weken na het
indienen van een volledige en geldige registratie over te maken op het
rekeningnummers zoals vermeld op de aanvraag.
De consument kan tot 14 dagen na het sluiten van de Actie aanspraak
maken op zijn/haar claim.
De Actie is geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de
websites van Coolblue en/of in de Actiemail, en loopt zolang de
voorraad strekt. De consument kan maximaal één keer deelnemen
per aangekocht product. Deze promotie kan worden gecombineerd

v.

3.

Deelname
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

vii.

viii.

met een andere promotie bij Coolblue. Tweedekans
producten zijn uitgesloten van de Actie.
Het is niet mogelijk de cashback te ontvangen via
creditcard, paypal, crypto valuta of spaarrekeningen.

Consumenten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen meedoen aan de
Actie.
Deelname aan de Actie is gratis.
Deelname werkt als volgt:
1. De consument koopt het artikel met een Coolblue Cashback.
2. Opeenvolgend na aankoop ontvangt de consument een e-mail
met daarin de bijbehorende link naar de Cashback-site.
3. Op de Cashback-site vult de consument de volgende gegevens
in
a. Voor- en achternaam
b. Coolblue ordernummer
c. Emailadres
d. IBAN (geen creditcard, geen spaarrekening)
4. De consument gaat akkoord met de Actievoorwaarden en
ontvangt hierna een bevestigingsmail binnen 24 uur.
5. De cashback vergoeding zal binnen 4 tot 6 weken na ontvangst
van de bevestigingsmail worden overgemaakt op het
opgegeven rekeningnummer.
6. Middels deelname aan de Actie behoudt de consument
zijn/haar recht op retour en tevredenheidsgarantie. Wanneer
de consument dit recht uitoefent zal er géén cashback
vergoeding worden overgemaakt op het rekeningnummer dat
is belast voor de initiële order.
Deelname is persoonlijk en deelname aan de Actie kan niet worden
overgedragen of worden ingewisseld voor goederen.
Personeel van Coolblue is niet uitgesloten van deelname.
Coolblue verwerkt persoonlijke gegevens die op de cashback-site zijn
verstrekt uitsluitend in het kader van deze Actie en voor het uitbetalen
van de cashback vergoeding. Coolblue zal de gegevens binnen 65
dagen na afloop van de Actie vernietigen tenzij Coolblue ze langer
nodig heeft.
Coolblue kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten
van verdere deelname naar eigen inzicht en zonder opgave van
reden.
Coolblue kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of
te stoppen zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

2. Overig
i.

Coolblue is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde
informatie op de websites. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
ii.
Coolblue sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in verband met de
Actie, deelname aan de Actie, onderbreking of stopzetten van de
Actie.
3. Correspondentie en klachten
i.
Klachten of vragen over deze Actie? Neem dan contact op met de
Coolblue klantenservice (010-7988999)
4. Privacy
i.
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan 65 dagen na
afloop van deze Actie. Meer informatie over hoe Coolblue jouw
gegevens beschermd is te vinden op Coolblue privacy statement
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Bijlage 1 - E-mail

Bijlage 2 - Mijn bestellingen

Bijlage 3 - Factuur

