Cashback, gratis bovengrondse aanleg of
gratis garage bij Gardena robotmaaiers
Bij aankoop van een deelnemende Gardena robotmaaier mag je, na aanmelding, één van
de 3 mogelijke acties kiezen: € 100,- retour, een gratis bovengrondse aanleg of gratis
garage. Hieronder lees je welke stappen je nog moet uitvoeren en hoe je je moet
aanmelden.

Wat heb je nodig?
●

Factuur

●

Streepjescode van de verpakking

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 26 januari 2020 en 5 januari 2021 één van de onderstaande Gardena
robotmaaiers via Coolblue.
2. Meld je uiterlijk op 20 januari 2021 aan via https://www.refundactie.eu/
3. Klik op ‘Robotmaaiers’ en kies je model robotmaaier.
4. Kies één van de opties: € 100,- cashback, gratis bovengrondse aanleg of een gratis
garage'.
5. Laat je gegevens achter op de website.
6. Na bevestiging ontvang je een unieke Refundcode in je mail.
7. Stuur de streepjescode van de verpakking en een kopie van de factuur per post
naar:
GARDENA Refundactie
Antwoordnummer 1474
1300 VE ALMERE
Vermeld je unieke Refundcode op de envelop.
8. Heb je voor de cashback gekozen, dan krijg je binnen 4 weken na binnenkomst van
de post bij Gardena het geld overgemaakt.

9. Heb je voor de bovengrondse aanleg gekozen, dan word je binnen 8
dagen na binnenkomst van de post bij Gardena gebeld door een
installateur.
10. Heb je voor de garage gekozen, dan krijg je binnen 4 weken na binnenkomst van de
post bij Gardena de garage toegestuurd.

Geldigheid
-

De actie is geldig in Nederland.

-

Deze actie is niet geldig voor Tweedekans producten.

-

Maximaal één inzending per huishouden.

Modellen die meedoen:
Gardena Smart Sileno+ 1600
Gardena R38Li
Gardena Sileno City 350
Gardena Sileno City 500
Gardena R80Li
Gardena R160Li
Gardena Smart City Sileno 500
Gardena Smart System Startset Sileno City 500
Gardena Sileno Life 750
Gardena Sileno Life 1000
Gardena Sileno Life 1250
Gardena Smart Sileno Life 750
Gardena Smart Sileno Life 1000
Gardena Smart Sileno Life 1250
Gardena Sileno+ 2000
Gardena Smart Sileno+ 2000
Gardena Sileno City Smart 250

