
29 juni - 30 december 

op uw aankoop van een30€ TERUGBETAALD

THOMSON NEO 15*

bij ELECTRO DEPOT 
* Zie voorwaarden van het aanbod op achterzijde



UW DEELNAME AAN DE AANBIEDING 30€ TERUGBETAALD VOOR DE AANKOOP VAN EEN THOMSON BE-NEO15C-4BK500

Naam: 

e-mail :
Telefoon:
productnr. :
datum aankoop: 

MEUR. MR. 

@

      BE-NEO15C-4BK500 

HOE DEEL TE NEMEN AAN DE AANBIEDING 30€ TERUGBETAALDVOOR DE AANKOOP VAN EEN THOMSON BE-NEO15C-4BK500

VOORWAARDEN VAN HET AANBOD  
Van 29/06/2018 tot 31/12/2018 betaalt Thomson 30€ terug voor de aanschaf van een notebook NEO15C-4BK500, SP-NEO15C-4BK500, 
BE-NEO15C-4BK500 bij ElectroDepot.
 Slechts één deelname en slechts één product per in België woonachtige persoon, of per bankgegevens (dezelfde gegevens
worden slechts één keer per transactie aanvaard).
 Aanbod enkel geldig in België bij electrodepot
 Het bedrag van de restitutie mag in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het voor de aanbieding in aanmerking
komende product (de op het aankoopbewijs vermelde en betaalde prijs).
 Aanbod alleen geldig op nieuwe en niet gereviseerde producten
 Aanbod geldig zolang de voorraad strekt

UW IN AANMERKING KOMEND PRODUCT KOPEN BIJ DE AANBIEDING
Aankoop tussen 29/06/2018 en 2018/31/12 inbergrepen, uw draagbare THOMSON NEO15C-4BK500, SP-NEO15C-4BK500, BE-
NEO15C-4BK500 in een winkel van ELECTRO DEPOT 

VUL UW INSCHRIJFFORMULIER IN
Vul onderstaand formulier leesbaar in hoofdletters in

VOORBEREIDING VAN UW DEELNEMINGSFORMULIER
Bereid uw dossier voor aan de hand van de items hieronder (vergeet niet om een kopie voor het verzenden te be houden): 
 uw ingevuld registratieformulier.
 Het volledige en originele label met de streepjescode van 13 cijfers (EAN) en het serienummer (gelegen naast de barcode) uitgeknipt
van de originele verpakking(fotokopieën niet geaccepteerd) product te snijden. Enkel originele labels komen in aanmerking.
 Een kopie van het aankoopbewijs (factuur of kassabon) waarop staat vermeld: naam van de winkel, de datum, prijs en referentie-
product bie u heeft gekocht.
 Een document met uw bankgegevens IBAN + BIC (aandacht, verplicht om te worden terugbetaald).

VERSTUUR UW VOLLEPIG DOSSIER (Verzendkosten zullen niet worden terugbetaald) 
Stuur uw aanvraag per aangetekende brief (vraag uw postkantoor om inlichtingen) binnen 10 kalenderdagen na de datum van 
uw  aankoop (de poststempel geldt als bewijs) in een voldoende gefrankeerde omslag naar het volgende adres:

GROUP SFIT - NEO 15 1218 ELECTRODEPOT
84 ROUTE DE LA LIBERATION - 77340 PONTAULT COMBAULT- FRANKRIJK 

ONTVANGST VAN UW TERUGBETALING 
Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het aanbod, ontvangt u binnen de 10 weken na ontvangst van het dossier uw geld terug 
via overschrijving enkel bij ontvangst van uw volledige en conforme dossier. Elk onleesbaar, onvolledig, frauduleus dossier dat niet 
beantwoord aan de voorwaarden van het aanbod of niet binnen de termijn (10 kalenderdagen na de datum van aankoop, de 
poststempel geld als bewijs) word verzonden, worden als niet-conform beschouwd en wordt definitief afgewezen. Er worden geen 
dossiers (met inbegrip van bewijsstukken) teruggezonden.

adres:

Voornaam:

ED001
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