Combineer een van de deelnemende Yamaha
producten met een MusicCast20 of 50 en ontvang
tot €300 cashback
Je hebt een product gekocht waar een cashback op zit. Een cashback is een actie vanuit de
fabrikant waarbij je een gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgt. Hieronder staat
precies omschreven wat je moet doen om je cashback te ontvangen.

Actie:
Yamaha: tot € 300,- cashback na aankoop van twee van de deelnemende modellen*.
Combineer een van de deelnemende producten met een MusicCast20, MusicCast50, 2x
MusicCast20, 2x MusicCast 50 of met de MusicCast20 en de MusicCast 50.

Looptijd:
1 november 2018 tot en met 21 januari 2019. Meld je aan voor 14 februari 2019 om gebruik
te kunnen maken van de cashback actie.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 1 november 2018 en 31 januari 2019 twee deelnemende Yamaha
producten via Coolblue. Je kunt de producten tegelijkertijd kopen, of afzonderlijk
van elkaar, als de aankopen maar in het geldige tijdvak vallen.
2. Registreer je Yamaha producten uiterlijk voor 14 februari 2019 via deze link. Let op:
wanneer je in België woont, moet je alsnog Nederland kiezen om de cashback aan te
vragen. Alleen hier kun je Coolblue als winkel aanvinken.
3. Vul het registratieformulier in.
4. Upload de volgende documenten: a. Ingevulde registratieformulier b. Kopie van de
aankoopbon c. Streepjescode met serienummer van de verpakking.
5. Yamaha streeft ernaar het retourbedrag binnen 28 dagen na het indienen van een
volledige en geldige registratie over te maken op je bankrekening.

Deelnemende modellen:
MusicCast BAR 400, MusicCast SUB 100 zwart, MusicCast SUB 100 wit, MusicCast 20 zwart,
MusicCast 20 wit, MusicCast 50 zwart, MusicCast 50 wit, MCRN470D zwart, MCRN470D
zilver, NPS303, RN303D zwart, RN303D zilver, RN303 zwart, RN303 zilver, RN402D zwart,
RN402D zilver, WXA50, WXAD10, WXC50, RXV485 zwart, RXV485 zilver, RXD485 zwart,
RXD485 zilver, RXV585 zwart, RXV585 zilver, RXV685 zwart, RXV685 zilver, RXS602 zwart,
RXS602 zilver, RXS602 wit, ISX18D, WX010 zwart, WX010 wit, WX030 zwart, WX030 wit,
WX030 twin, RXS601, RXV483 zwart, RXV483 zilver, YAS306 zwart, YAS306 wit.

Geldigheid
❏ De actie geldt alleen op aankopen tussen 2 november 2018 en 31 januari 2019.
❏ Aanmeldingen die na 14 februari binnenkomen, worden niet in behandeling genomen en
komen niet in aanmerking voor een cashback.
❏ De actie is geldig in Nederland en België.
❏ De actie is niet geldig op tweedekans producten.
❏ Per e-mailadres en IBAN nummer kan slechts 1 x geregistreerd worden voor deze actie.
❏ Deelnemers van de actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn.

