
ROBOTSTOFZUIGERS

ROWENTA.NL/PROMOTIES

nu tot

retour
€100

https://www.rowenta.nl/promoties


Ga naar rowenta.nl/promoties en vul het registratieformulier in. Houd daarbij de factuur 
of aankoopbewijs, verpakking en de EAN code bij de hand.

Actievoorwaarden:
• Nu tot € 100,- retour bij aankoop van een deelnemende Rowenta robotstofzuiger in de periode 

31 mei 2021 t/m 4 juli 2021.
• Deze actie geldt alleen voor de typenummers vermeld op deze voucher.
• Voor verwerking van je registratie vragen wij je naar rowenta.nl/promoties te gaan en het 

registratieformulier in te vullen.
• Maak een duidelijke foto van de factuur of kassabon, waarbij alle gegevens met aankoopdatum 

en winkelnaam goed leesbaar zijn.
• Knip de EAN code uit de verpakking en maak een duidelijke foto van de EAN code met de 

uitgeknipte verpakking. De EAN code en uitgeknipte verpakking dienen beide op de foto te 
staan, waarbij de sticker goed leesbaar is.

• Upload deze foto’s als JPG/PNG/PDF in het registratieformulier en voltooi de volledige registratie.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de actieperiode, dus na 18 juli 2021, wordt 

niet meer in behandeling genomen.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving worden overgemaakt.
• Rowenta aanvaardt slechts één deelname per product.
• Rowenta behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen, 

zonder schriftelijke opgave.
• Kijk voor deelnemende winkeliers op rowenta.nl/promoties
• Kijk voor de volledige actievoorwaarden op rowenta.nl/promoties

 *Bekijk de volledige actievoorwaarden van de “90 dagen op proef” actie op: rowenta.nl/90-dagen-op-proef

ONTVANG NU TOT € 100,- RETOUR
OP ROWENTA ROBOTSTOFZUIGERS
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