Actievoorwaarden
consumentenactie
Expert | Gratis Pannenset bij aankoop
van een Pelgrim inductiekookplaat/fornuis

Looptijd van de Actie:
De Actie loopt van 3 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021.
ATAG Benelux houdt zich het recht voor om de Actie op ieder
moment te beëindigen (waarbij de factuurdatum leidend is voor
de vraag of er al dan niet recht is om deel te nemen). Indien dit
het geval is, zal dit gecommuniceerd worden middels de website
www.pelgrim.nl.
In geval van beëindiging zal dit tien (10) dagen van tevoren
aangekondigd worden.
Modellen:
De Actie is uitsluitend van toepassing op de koop van de hierna
genoemde apparaten van het merk Pelgrim, welke te zien zijn
op de website www.pelgrim.nl. Het gaat in deze Actie
specifiek om de volgende apparaten: IK1264, IK4064R,
IK4064M, IK4062R, IK4062M, IK4073M, IK4084M, IK4083M,
IDK862ONY, IDK883ONY, IDK893ONY, PFI7160WIT,
PFI7160RVS, PKI154MAT, PKI154KWIT, PKI260RVS.
Deelname aan de actie:
Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient in elk geval
aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
• aankoop van de apparaten dient in de actieperiode te
geschieden bij een winkel van Expert in Nederland;
• men moet in het bezit zijn van een origineel aankoopbewijs
en deze desgewenst kunnen overleggen;
• de registratie van het gekochte apparaat via www.pelgrim.nl
moet uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn gerealiseerd;
Gratis pannenset:
Bij aankoop van een onderstaand apparaat ontvang je, indien
men aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet,
een pannenset (HPS103) cadeau.

•

Bij aankoop van een IK1264, IK4064R, IK4064M, IK4062R,
IK4062M, IK4073M, IK4084M, IK4083M, IDK862ONY,
IDK883ONY, IDK893ONY, PFI7160WIT, PFI7160RVS,
PKI154MAT, PKI154KWIT, PKI260RVS

Procedure:
Na aanschaf van de inductie kookplaat of inductie fornuis van
Pelgrim registreer je het desbetreffende product. Hiervoor ga je
naar de website: www.pelgrim.nl/expertactie. Hier staat een
formulier met de gegevens die we van jou nodig om mee te
doen aan de Actie. Nadat je gegevens zijn gecontroleerd en
akkoord bevonden, zal de pannenset HPS103 worden
verstuurd naar het ingevulde adres. Dit zal naar verwachting
binnen vier (4) weken geschieden. Je kunt per aangekocht
product slechts eenmaal aanspraak maken op de Actie zoals
hierboven omschreven.
Wij houden ons altijd het recht voor om het origineel van het
aankoopbewijs te verlangen voordat wij tot uitlevering overgaan.
Bij vragen over dit formulier kan een email gestuurd worden naar
marketing@atagbenelux.com.
Overige bepalingen
a. Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden 		
behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in
ons privacy statement. Deze is in te zien
op www.atagbenelux.com/privacystatement/
b. Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord
met de verwerking van diens/haar persoonsgegevens en 		
geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of 		
anderszins benaderd te worden;
c. ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers
om haar moverende redenen te weigeren;
d. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Actie te beëindigen of aan
te passen. Voor deze wijzigingen kan de website
www.pelgrim.nl worden geraadpleegd. De op het moment
van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden
vinden toepassing;
e. De consument mag alleen deelnemen indien hij/zij het
desbetreffende apparaat registreert en toestemming geeft
om benaderd te mogen worden voor commerciële mailingen.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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