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Informatie en Algemene voorwaarden
Bij verkoop ontvangt de klant (A) een voucher voor
de “word keukenbouwer ambassadeur – actie”
Met deze voucher kan hij een keukenrobot verdienen
indien deze een nieuwe klant (B) aanbrengt.
Om van deze actie te genieten moet de klant zich
registreren op de website – zie voucher.
De voucher wordt in twee delen aangeleverd.
Deel 1 is voor klant A, deel 2 voor klant B
De klant gestuurd door de ambassadeur kopen een
keuken bij DeKeukenbouwer met duidelijke
referentie van klant A. klant B ontvangt een designespresso van SMEG na zich ook te registreren op de
website en de betaling van het voorschot te voldoen
Keukenrobot SMEG: SMF01RDEU Rood (€449,00)
Espresso SMEG:
ECF01RD
Rood (€349,00)
Deze actie is puur marketing en
heeft een totaalwaarde van 798 euro!!!
De keukenrobot en het koffietoestel kan in bestelling
geplaatst worden na registratie op de website van
beide klanten en ontvangst van het voorschot.

Deze actie is gestart 1 oktober 2017 met bijhorende
voorwaarden en kan niet met terugwerkende kracht
worden toegepast op bestaande klanten die nieuwe
klanten aan DeKeukenbouwer bezorgen.
De waarde van de voucher mag niet omgezet worden
in waarde die in mindering gebracht kan worden op
de keuken.
De nieuwe klant (B) moet de keuken aankopen bij
DeKeukenbouwer met de vermelding van de
vouchercode en de gegevens van de originele klant
(A). Na ondertekening van de bestelbon kan er geen
aanspraak meer gemaakt worden op de actie.
Bij afhaling van het toestel dient altijd de originele
voucher afgegeven te worden als bewijs van afhaling.
Wanneer de originele voucher niet meer voor handen
is, zal de robot niet afgehaald kunnen worden.
Op het toestel gelden de gewone
garantievoorwaarden van twee jaar. Voor problemen
met de werking dient eerst contact opgenomen
worden met de dienst na verkoop van SMEG.
(03 860 96 96). Indien er een herstelling dient te
gebeuren moet het toestel ingepakt worden en naar de
toonzaal gebracht te worden.

