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Glamour abonnement cadeau bij BaByliss 
 
Bij aanschaf van een BaByliss IPL Homelight sensor en Ladyshaver 2-in-1 (P1053E) ontvang je van 21 
april t/m 31 december 2017 een abonnement op Glamour cadeau t.w.v. € 20,94. 
 

Actieperiode: 

21 april t/m 31 december 2017 (OP = OP!)   

 

BaByliss producten die deel uit maken van de actie: 

P1053E 

 

Hoe werkt de actie? 

Ga naar de BaByliss website www.BaByliss.nl/promoties en vul je gegevens in 

om deel te nemen aan de actie. 

 

Deze actie is uitsluitend geldig bij: 

Bol.com 

 

Actievoorwaarden: 

• Deze actie is alleen geldig voor het genoemde typenummer.  
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 21 april t/m 31 december 2017. 
• Voor deze actie geldt: OP = OP!  
• Volledige online registratie dient uiterlijk 15 januari 2018 gedaan te worden voor deelname aan deze 

promotie.  
• Deelname kan alleen via de BaByliss website www.BaByliss.nl/promoties. 
• Je mag maximaal één registratie insturen.  
• BaByliss behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.  
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.  
• BaByliss is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie 

welke buiten haar macht ligt.  
• Alleen volledige registraties worden in behandeling genomen. Onder een volledige registratie verstaat 

BaByliss:  
• Een kopie factuur of bestelbevestiging 

• Duidelijk leesbare bon met vermelding van: winkel, datum aankoop + productnummer 

• Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande punten, dan wordt de registratie afgekeurd. BaByliss is 
niet verplicht je hierover te informeren.  

• BaByliss adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden. 
• Vanuit Glamour ontvang je 6x een editie. Dit abonnement loopt automatisch af.  
• Indien je je Glamour niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice van Glamour 

via: 088-0245454. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. 
• Schrijf je in voor onderstaande datum en zie wanneer je je eerste Glamour ontvangt: 

Glamour 7 - 17 mei   matdag: 6 juni 
Glamour 8 - 14 juni   matdag: 4 juli  
Glamour 9 - 19 juli   matdag: 8 aug 
Glamour 10 - 15 augustus matdag: 5 sep 
Glamour 11 - 12 sep  matdag: 3 okt 
Glamour 12 - 11 okt  matdag: 31 nov  
Glamour 1/2 – 30 nov matdag: 19 dec  
 

 


