Actievoorwaarden 2e dekbedovertrek halve prijs
Wanneer je op maandag 16 oktober t/m dinsdag 31 oktober 2017 bij Smulderstextiel.nl
en Smulderstextiel.be een dekbedovertrek koopt, krijg je op het tweede dekbedovertrek
50% korting (hierna genoemd “de actie”).
Door tijdens de actieperiode gebruik te maken van de actie gaat de klant akkoord met
de Algemene Voorwaarden van Smulderstextiel.nl B.V. en de voorwaarden behorende bij
de actie.
• De actie 2e dekbedovertrek halve prijs is geldig van maandag 16 oktober t/m dinsdag
31 oktober 2017 op Smulderstextiel.nl en Smulderstextiel.be. De actie geldt voor alle
dekbedovertrekken, alle combinaties en maten zijn mogelijk.
• De actie is geldig op steeds het tweede goedkoopste dekbedovertrek. Dus ook het
vierde, zesde, achtste etc. dekbedovertrek krijgt u voor de helft van de prijs. Hierbij
wordt de korting steeds berekend over de goedkoopste dekbedovertrekken. Bij vier
artikelen krijgt u dus de twee goedkoopste overtrekken voor de helft van de prijs
(etc.).
• De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties (wel op reeds afgeprijsde
producten).
• De actie is niet geldig op aankopen die voor 16 oktober 2017 besteld zijn.
• Bij het retourneren van een deel van de (actie)bestelling wordt de korting opnieuw
berekend op basis van de artikelen die de klant heeft behouden. Het verschil tussen
het originele aankoopbedrag en het nieuwe orderbedrag wordt dan aan de klant
geretourneerd. Kiest de klant ervoor artikelen om te ruilen, dan worden de nieuwe
artikelen bij de behouden artikelen gevoegd en wordt opnieuw bekeken op welke
artikelen de korting van toepassing is.
• Smulderstextiel.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen
of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal
daarvan mededeling worden gedaan op Smulderstextiel.nl en Smulderstextiel.be.
• De actie is geldig zolang de voorraad strekt.
• Smulderstextiel.nl B.V. is niet aansprakelijk bij eventuele prijs- en tekstfouten.
• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden
genomen door Smulderstextiel.nl B.V.
• Heeft u een opmerking, vraag of een klacht over deze actie dan kunt u contact
opnemen met onze klantenservice. Voor Nederland op het nummer 0113-212118 of
mail naar klantenservice@smulderstextiel.nl. Voor België op het nummer 03 808
4346 of mail naar klantendienst@smulderstextiel.be.

