
Voyez plus grand  
avec l’Ultra HD

zie voorwaarden op de achterkant

UITBREIDING



HOE PROFITEERT U VAN DEZE ACTIE ?
Koop de TCL soundbar in de deelnemende winkels en binnen 

de hieronder aangegeven data :

Aankoop datum Verkooppunt In aanmerking 
komende referenties Cashback

Uiterste inschrijf en 
verzenddatum van het 

dossier

28/04/2020 tot 
30/09/2020

alle 
verkooppunten TS9030  80 € 15/01/2021

01/10/2020 tot 
31/12/2020

alle 
verkooppunten TS9030  50 € 15/01/2021

OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ACTIE GAAT U NAAR VOLGEND ADRES : 
https://promotions-tcl.fr/nl_NL/, voozien van uw factuur, uw bankgegevens (IBAN en BIC 
code), de barcode op de verpakking van uw product evenals het serienummer van uw 
apparaat om uw aanvraag te registreren*.
*Indien u geen internettoegang heeft of moeilijkheden ondervindt bij het inschrijven, kunt u contact opnemen met ons 
via onze hotline :
+33 (0)4 86 91 41 27 (kosten van een oproep naar Frankrijk) – Te vermelden actienummer : 48734.

OM DEEL TE NEMEN :

1. Maak uw account aan of log in op de site : https://promotions-tcl.fr/nl_NL/
2. Klik op de miniatuur van de actie
3. Vul in en bevestig uw persoonlijke gegevens
4. Vul in en bevestig uw aankoop informaties 
5. Download :
// De kopie van het aankoopfactuur, gedateerd volgens de aangekochte televisie (zie bovenstaande tabel).
// Neem een foto van het serie nummer aan de achterkant van het TCL soundbar toestel. te vinden op het 

typeplaatje op de achterkant van uw soundbar. (Foto’s van de etiketten op de verpakking worden niet 
geaccepteerd).

// Een kopie van de barcode van het product, die zich op de verpakking van uw product bevindt.
 (te vinden op de verpakking)

Uw cashback wordt u binnen maximaal 10 weken na ontvangst van uw dossier toegestuurd, op voorwaarde dat alle verzonden bewijsstukken 
voldoen en het verzonden serienummer in aanmerking komt. Aanbieding voorbehouden voor particulieren en volwassenen die in Nederland. 
Aanbieding geldig van 01/09/2020 tot 31/12/2020, niet combineerbaar met andere lopende promotionele aanbiedingen en beperkt tot één aanvraag 
per huishouden (dezelfde naam, hetzelfde adres en/of dezelfde IBAN/BIC).–   Elk bestand dat rechtstreeks naar het TCL-hoofdkantoor wordt 
verzonden, wordt pas traité ; niet verwerkt ; dit adres is alleen gereserveerd om uw recht op toegang tot gegevens, wijziging, verwijdering, 
overdraagbaarheid of oppositie te doen gelden. Elke onleesbare, onvolledige aanvraag dat na de uiterste datum wordt verzonden en/of niet 
vergezeld gaat van de vereiste documenten, wordt als ongeldig beschouwd. Verzendkosten niet vergoed. Gegevens worden verzameld door TCL 
en zijn Qwamplify Activation-serviceprovider(s) om het promotieaanbod te beheren en worden strikt zolang nodig is bewaard. U kunt uw rechten 
op toegang tot gegevens, wijziging, verwijdering, overdraagbaarheid of oppositie per e-mail doen gelden door te schrijven naar https://my-tcl.
com/fr/contact?type=data-protection

Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen op +33 (0)4 86 91 41 27 
(kosten van een oproep naar Frankrijk), van maandag t/m vrijdag van 9h tot 18h.

Aan de operateur te vermelden referentie : actie n° 48734 TC
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50€ cashback 
op de TCL soundbar TS9030


