Één speelgoedproduct kopen,
één speelgoed product gratis*
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www.chicco.nl

Aanbod van uitgestelde terugbetaling
geldig van 01/04/2020 t/m 30/04/2020

* Door aanbod van uitgestelde terugbetaling bij gelijktijdig aankoop van minimum twee stuks Chicco speelgoedproducten tussen 01/04/2020
en 30/04/2020. Enkel het goedkoopste speelgoedproduct (of van dezelfde waarde) wordt terugbetaald. Zie voorwaarden op www.chicco.nl.
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Één speelgoedproduct kopen,
één speelgoedproduct gratis*
Om te kunnen genieten van het aanbod van uitgestelde terugbetaling geldig van 01/04/2020
t/m 30/04/2020 op het speelgoed gamma van Chicco (**) hoeft u enkel:
Tussen 01/04/2020 en 30/04/2020 inbegrepen minimum 2 stuks speelgoed van het merk Chicco (**) te kopen, die in voorraad zijn in het verkooppunt.
De aankoop moet gelijktijdig gebeuren (de producten moeten op hetzelfde kassabon vermeld staan) in een van deelnemende winkels in Nederland.
Binnen de 10 kalenderdagen na de aankoop van het speelgoed:
(1) Het promotiegedeelte van de website www.chicco.be te bezoeken: www.chicco.nl/promotions.html.
(2) Het volgende te uploaden:
• De foto van de kassabon (of de factuur) waarop u op voorhand de aankoopdatum, de omschrijving en de prijs van het
speelgoedproduct heeft omcirkeld.
• De foto’s van de streepjescodes (op de verpakking van elk product) waarvan u op voorhand de streepjes met een pen
zal hebben doorschrapt. Opgepast, de nummers van de streepjescode moeten zichtbaar blijven. Zie voorbeeld:
(3) Het inschrijvingsformulier te accepteren.
*U ontvangt de terugbetaling van het/de goedkoopste stuk(ken) speelgoed of van dezelfde waarde per bankoverschrijving binnen een periode van 6 tot 8 weken, vanaf de ontvangst van uw
correcte deelname. Elke deelname die niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden of elke deelname die onleesbaar (omdat de documenten gedeeltelijk of volledig onleesbaar zijn) of
onvolledig is (omdat er documenten ontbreken of onvolledig zijn) wordt als nietig beschouwd. De deelname aan de actie is voorbehouden aan natuurlijke personen die op het moment van hun
deelname minstens 18 jaar oud zijn. De deelname aan deze actie is één keer geldig en beperkt tot één persoon per gezin (namelijk personen die op hetzelfde adres wonen). Deze actie is niet cumuleerbaar met een andere promotie van Artsana betreffende de producten die de deelnemer heeft gekocht om deel te nemen aan de actie. 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, partneragentschappen 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, België 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.

**Buiten de ‘’123’’ loopstoel, de ‘’Walky Talky’’ loopstoel en de ‘’Twist’’ fauteuil.
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