
* Deze actie geldt alleen voor deelnemende  
SENSEO® Switch apparaten

OP PROEF
NIET TEVREDEN?

GELD TERUG!

60 DAGEN
*



Kijk voor de uitgebreide actievoorwaarden op www.senseo.nl/acties 

Stap 1:  Ga naar www.senseo.nl/acties en klik op de betreffende actie  
en vul je gegevens in. 

Stap 2:  Na registratie ontvang je een e-mail waar de vervolgstappen in 
beschreven staan om je product retour te sturen.

Stap 3:  Na ontvangst van het product en onze goedkeuring ontvang je een 
bevestigingsmail en streven we ernaar het aankoopbedrag binnen 
4 weken op je bankrekening te storten.

60 DAGEN OP PROEF

Deelnemende typenummers:

HD6592

Niet tevreden? Stuur het product dan binnen 60 dagen retour en u ontvangt het 
aankoopbedrag terug. Hieronder leest u hoe dit werkt en voor welke producten dit geldt.

Actievoorwaarden:
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in de periode van 

1-1-2020 t/m 31-12-2020.
• Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
•  Terugsturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen de 60 dagen na de aankoopdatum van 

het product zoals vermeld op het aankoopbewijs.
•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 28 februari 2021 ontvangen te zijn op senseo.nl/acties. 

Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd.
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Wij accepteren uitsluitend voldoende gefrankeerde retourzendingen voorzien van het 

aankoopbewijs (kopie), en registratiebewijs binnen de 60 dagen na aankoop. Na inschrijving 
ontvang je een bevestiging met daarin een antwoordnummer om het product gratis te 
retourneren.

•  Het product dient in goede staat te zijn en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.
•  Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
• Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving aan je worden vergemaakt.
•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je ouder of 

wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien.


