
30 dagen op proef
Dyson Ball™ DC37 en Dyson DC29 stofzuiger
Van 1 februari 2012 tot en met 30 april 2012
Test uw Dyson DC37 of DC29 stofzuiger gedurende 30 dagen.
Indien u niet tevreden bent, betalen wij u het aankoopbedrag terug.

Actie geldig op de modellen: 



•  Deze actie is enkel geldig bij aankoop van 
een DC37 of DC29 stofzuiger, aangekocht 
in België bij deelnemende dealers* in de 
periode van 1 februari 2012 tot en met  
30 april 2012.

•  Indien u niet tevreden bent over de prestaties 
van uw nieuwe Dyson stofzuiger, kunt u deze 
binnen 30 dagen na de aankoopdatum 
voldoende gefrankeerd aangetekend 
terugsturen naar het volgende adres:  
Dyson BV, Vlaamse Kaai 55, 2000 Antwerpen.

•  Het apparaat dient in perfecte staat, in 
originele, onbeschadigde verpakking en 
voorzien van alle accessoires aan te komen 
op het retouradres. U dient bovendien de 
volledig ingevulde retourbon en de originele 
kassabon of een goed leesbare kopie 
daarvan mee te sturen.

•  De officiële verzenddatum wordt aangegeven 
door het poststempel.

•  Onvolledige of onleesbare inzendingen 
worden niet in behandeling genomen.

•  Wij raden u aan om van alle documenten  
een kopie te maken.

• Deze actie geldt alleen voor consumenten.

•  Bij het niet voldoen aan een van de boven-
vermelde condities zal geen terugbetaling 
geschieden en zal het product worden terug-
gestuurd op kosten van de consument.

•  Transport- en portokosten ten gevolge van het 
terugsturen van het product komen ten laste 
van de consument en worden bijgevolg niet 
terug-betaald.

•  Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal 
Dyson binnen 4 tot 6 weken na ontvangst van 
het apparaat het volledige aankoopbedrag op 
de door u opgegeven bank- of girorekening 
terugstorten.

•  Het bedrag kan alleen per bank- of giro-
overschrijving worden overgemaakt.

•  Per huishouden mag er maximaal éénmaal 
aan de actie worden deelgenomen.

•  Verantwoordelijke uitgever: Dyson BV, 
Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam.

•  Indien u vragen heeft over de actie,  
kunt u contact opnemen met de  
Dyson consumentenservice op nummer 
078 / 150 980. De consumentenservice 
is bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 09:00 uur tot 12:30 uur en 
van 13:30 uur tot 17:30 uur. Op vrijdag is de 
consumentenservice bereikbaar tot 16:30uur. 
Meer informatie over deze actie kunt u vinden 
op www.dyson.be.

•  Deze actie doet geen afbreuk aan de wettelijke 
garantie ten aanzien van Dyson producten.

*  Vraag uw dealer of hij deelneemt aan de actie of bel 
onze consumentenservice voor deelnemende adressen.

Voorwaarden actie 30 dagen op proef



Betreffend product*

Aankoopdatum* (originele kassabon; wij raden u aan een kopie van deze bon voor u zelf te houden). 

Gekocht bij: 

Waarom stuurt u uw stofzuiger terug? 

In welke mate was u tevreden over de informatie van de verkoper/winkel? 

Overweegt u in de toekomst een andere Dyson aan te schaffen? Waarom wel/niet? 

Welk merk stofzuiger gebruikte u voorheen? 

Al uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

�   Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe Dyson producten en acties.

* Verplichte velden.

Retourbon actie 30 dagen op proef
Zie voor de actievoorwaarden www.dyson.be of bel 078 / 150 980

Naam*

Straat*

Postcode* Woonplaats*

 

Telefoonnummer*

Bank/girorekeningnummer*

Ten name van*

Te*
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