
Tot €20,- retour met BaByliss PRO!
Schaf nu heel voordelig de superieure kwaliteitsproducten van BaByliss PRO aan!
Ontvang je van 1 november t/m 31 december 2017 tot €20,- retour op je aankoopbedrag bij Pro Duo Nederland!

Actieperiode:
1 november t/m 31 december 2017

BaByliss PRO producten die deel uit maken van de actie:
BAB7000IRGE €20,- BAB3100EPE €20,-
BAB7000IRE €20,- BAB3000EPE €20,-
BAB7000IE €20,- BAB3000BEPE €20,-
BAB2665SE €20,- BAB2474TDE €7,50
BAB2665E €20,- BAB2473TDE €7,50
FX880E €20,- BAB2472TDE €7,50

Hoe werkt de actie?
Ga naar deze link (www.babyliss.nl/promoPRO) en vul je gegevens in voor registratie van deelname.

Deze actie is uitsluitend geldig bij:
Pro Duo Nederland

Actievoorwaarden:
• Deze actie is alleen geldig voor de genoemde typenummers. 
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 1 november t/m 31 december 2017. 
• Volledige online registratie dient uiterlijk 10 januari 2018 gedaan te worden voor deelname aan deze actie. 
• Deelname kan alleen via de aangegeven link (www.babyliss.nl/promoPRO) 
• De genoemde retourbedragen zijn inclusief BTW.
• Je krijgt binnen 6 weken het geldbedrag retour gestort op je bank- of girorekening. Het geldbedrag wordt uitsluitend overgemaakt op een Nederlandse of Belgische bank- of girorekening. 
• Je mag maximaal één registratie per deelnemend product insturen. 
• BaByliss PRO behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen. 
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 
• BaByliss PRO 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 PRO: 

•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 PRO is niet verplicht je hierover te informeren. 
• Deze actie is NIET geldig voor aankopen gedaan bij andere verkopers dan Pro Duo Nederland. 
• BaByliss PRO adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.


