
*Aanbod van € 50 restitutie bij aankoop van een Chicco Trio Best Friend vanaf 01/01/2020 t/m 01/03/2020 en uitgevoerd via overschrijving binnen de 6 tot 8 weken 
afhankelijk van een volledig ingevulde en ingediende deelname binnen 15 kalenderdagen na de aankoop van het product. Kijk voor de deelnemingsvoorwaarden op het 
formulier of op www.chicco.nl. Elk aanvraag op los papier zal als onbestaand beschouwd worden.

Vanaf 1 januari 
t/m 1 maart 

2020

Reiswieg

Autostoel

Kinderwagen

€ 50 cashback 
bij aankoop van een 
Chicco Trio Best Friend*



www.chicco.nl

*U ontvangt de retourbetaling van € 50 per bankoverschrijving binnen een periode van 6 tot 8 weken, vanaf de ontvangst van uw correcte deelname. Aanbod van 
€ 50 restitutie geldig vanaf 01/01/2020 t/m 01/03/2020, uitsluitend geldig bij aankoop van Chicco Trio Best Friend in de deelnemende winkels in Nederland. 
Aanbod voorbehouden voor particulieren. Aanbod beperkt tot één restitutie per gezin (zelfde naam, zelfde adres, en/of zelfde IBAN/BIC) en uitgevoerd via over-
schrijving binnen de 6 tot 8 weken afhankelijk van een volledig ingevulde en ingediende deelname binnen 15 kalenderdagen na de aankoop van het product. 
Aanbod niet cumuleerbaar met een andere lopende Chicco actie op hetzelfde product. Elke aanvraag die meer dan 15 dagen na aankoopdatum verstuurd 
werd of elke onleesbare of onvolledige deelname zal als onbestaand beschouwd worden. Door uw persoonlijke gegevens in het kader van deze actie te geven, 
aanvaardt u uitdrukkelijk de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in de voorwaarden beschreven op www.chicco.nl. Uw persoonlijke gegevens worden 
verwerkt door Artsana, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om het 
goede verloop van de actie te kunnen garanderen. In dit kader kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een of meerdere entiteiten, partne-
ragentschappen en andere onderaannemers van Artsana. Deze entiteiten, agentschappen of onderaannemers zijn niet buiten de Europese Unie gevestigd. Deze 
gegevens zullen tot 1 jaar na het einde van de actie worden bewaard. In situaties en volgens methodes voorzien door de toepasselijke wetgeving, heeft u het 
recht op gratis toegang tot uw gegevens en/of het recht om te vragen deze te corrigeren, te beperken of over te dragen. Om een van deze rechten uit te oefenen, 
dient u een verzoek te sturen naar Artsana Belgium SA, Temselaan 5, 1853 Strombeek-Bever of via e-mail naar info.belgium@artsana.com. U kunt altijd een klacht 
indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 9337, 2509 AJ DEN HAAG, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 Om uw retourbetaling binnen de 6 tot 8 weken te ontvangen via overschrijving (afhankelijk 
van een volledig ingevulde en ingediende deelname binnen 15 kalenderdagen na de aankoop 
van het product), hoeft u enkel:

Vanaf 01/01/2020 t/m 01/03/2020,
 een Chicco Trio Best Friend te kopen.

Binnen de 15 dagen na aankoopdatum (aangeduid op de factuur of kassabon) naar de website:
www.cashbackchicco.nl te surfen.

Uw gegevens in te vullen en de verdere stappen te volgen. Tijdens het registreren dient u het 
volgende te uploaden:

 - Een foto van het kassabon (of de factuur) waarop u op voorhand de aankoopdatum,
   de omschrijving en de prijs van het product heeft omcirkeld.

 - Een foto van de uitgeknipte streepjescode op de verpakking van het product (1 streepjescode 
per verpakking: voor de trios die in 2 verpakkingen geleverd worden moeten er 2 streepjes- 
codes uitgeknipt en geüpload worden).

Het inschrijvingsformulier te valideren.

€ 50€ 50 cashback op 
Trio Best Friend*


