NIET GOED,
GELD TERUG
Probeer nu 90 dagen de stoomgeneratoren,
stoomstrijkijzers, droogstrijkijzers,
kledingstomers en IXEO alles in één
strijkoplossing van Tefal en laat je overtuigen.
Altijd een perfect strijkresultaat
Met een Tefal stoomstrijkijzer worden de ergste kreukels moeiteloos verwijderd, zelfs
bij lastige stoffen als katoen en linnen. Met een Tefal stoomgenerator strijk je snel en
krijg je een perfect strijkresultaat, doordat de stoom diep in de vezels van de stof
doordringt. Met de IXEO alles in één strijkoplossing heb je een strijkijzer en
strijkplank in één en wil je snel even een shirtje ontkreuken, dan kan dat met een
Tefal kledingstomer!
90 dagen op proef
Probeer nu 90 dagen de stoomgeneratoren, stoomstrijkijzers, droogstrijkijzers,
kledingstomers en IXEO alles in één strijkoplossing van Tefal en laat je overtuigen.
Ben je niet tevreden, dan biedt Tefal je de mogelijkheid om je product te retourneren.
Je ontvangt dan het volledige aankoopbedrag retour.
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Het product dient binnen 90 dagen geretourneerd te worden.
De 90 dagen op proef actie geldt alleen voor producten die gekocht zijn in Nederland
en niet voor producten die aangeschaft zijn via spaarprogramma’s zoals Rocks,
Airmiles, etc.
Tefal accepteert maximaal 1 (één) aanmelding per deelnemer voor deze actie.
Deze actie geldt in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen, maar bij
deelname aan deze ‘90 dagen op proef’ actie zal de eventueel ontvangen cashback
of gratis product verrekend worden op basis van het hoogste cashback bedrag op het
betreffende model en/of de adviesprijs van het gratis product.
Ga naar www.tefal.nl/90dagenopproef om het product te retourneren.
Het product dient geretourneerd te worden in de originele verpakking inclusief
streepjescode.
De retourzending dient voorzien te zijn van de originele aankoopnota.
Het aankoopbedrag - minus indien van toepassing het bedrag van de cashback of het
gratis product - wordt binnen 6 weken teruggestort op het opgegeven
bankrekeningnummer (excl. verzendkosten).
Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving worden overgemaakt.
De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel.
Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling
genomen.
Tefal behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te
wijzigen zonder schriftelijke opgave.

www.tefal.nl/90dagenopproef

