« TERUGBETALINGSAANBOD ELECTRODEPOT»
VOORWAARDEN VAN HET AANBOD
OPERATION N° 0519IPX64ELB
HOE GENIETEN VAN DIT AANBOD
Voor de aankoop van een tablet gereconditioneerde smartphone door Reborn van het type Iphone X
64Go met de kleur Grijs of Zilver op het Belgisch grondgebied aangekocht bij het merk
ELECTRODEPOT tussen 8 mei 2019 en 19 mei 2019, en onder voorbehoud van een volledig
dossier binnen 15 kalenderdagen na aankoopdatum terug te sturen, volgens de modaliteiten en aan de
hieronder uiteengezette voorwaarden, geeft DPA EUROPE u de mogelijkheid een terugbetaling van
50€ te bekomen bij aankoop van uw gereconditioneerde smartphone door Reborn:
WAT MOET U DOEN ?
Om in aanmerking te komen voor het aanbod, dient u volgende stappen te volgen :
1°) Ingelogd op www.dpa-europe.com/ODR, kiest u het aanbod, registreert u online en vult u
zorgvuldig en volledig het formulier in.
2°) Eenmaal de registratie « compleet », drukt u het formulier af, knipt u de streepjescode die is
weergegeven onderaan de pagina uit en plakt u als bewijsmateriaal op de envelop.
3°) Bij dit formulier voegt u :
- het compleet formulier,
- origineel van de aankoopfactuur,
- origineel van de streepjescode met 13 cijfers uitgeknipt uit de doos,
- een fotokopie van uw identiteitskaart of paspoort
4°) Stuur dit alles onder voldoende gefrankeerde gesloten omslag en bij voorkeur als aangetekende
zending met ontvangstbevestiging op uw kosten binnen 15 kalenderdagen na aankoopdatum van uw
gereconditioneerde smartphone door Reborn (poststempel dient als bewijs) naar :
DAP EUROPE SAM
Le Gildo Pastor Center – 7 rue du Gabian
98000 MONACO / MONACO
VOORWAARDEN VAN HET AANBOD :
Als uw terugbetalingsaanvraag niet conform is ongeachte de reden, dan wordt dit terugbetalingsverzoek niet aanvaard.
De naam op uw identiteitskaart moet overeenkomen met de naam op de factuur (als de naam wordt vermeld op de
factuur.).
U ontvangt uw terugbetaling binnen een termijn van ongeveer 16 weken na de ontvangst van uw conforme brief.
De frankeringskosten worden niet terugbetaald.
Elke onvolledige, onleesbare, frauduleuze, onvoldoende gefrankeerde aanvraag of betrekking hebbend op een referentie die
niet in aanmerking komt voor dit aanbod, wordt als ongeldig beschouwd.
Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere lopende promoties.
Het aanbod is beperkt tot één persoon per gezin (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde IBAN).
DPA EUROPE behoudt zich het recht voor onderhavig aanbod in geval van noodzaak op te schorten, te wijzigen of te
annuleren.
In overeenstemming met de Franse wet « Informatique et Libertés » van 6 januari 1978 hebben de deelnemers een recht
op toegang, rechtzetting of doorhaling van de hen aanbelangende informatie dat ze kunnen uitoefenen op eenvoudig
schriftelijk verzoek aan het adres van het aanbod.
DPA EUROPE SAM au capital de 150 000€ / 7 rue du Gabian le Gildo Pastor Center 98000 MONACO / RCI n°13S05929

