
BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN 

GALLAGHER EUROPE B.V. 

Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig 

door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden niet wordt afgeweken zijn de Algemene 

Actievoorwaarden op de Actie onverkort van toepassing. 

Artikel 1 - Actie 

1. Ga naar www.Gallagher Europe.com/promotions, klik op de promotie, vul het online 

aanmeldformulier in en print deze uit. Digitaal versturen kan natuurlijk ook:  upload een foto van de 

streepjescode en van de aankoop bon. Let op, in dit geval dient alle data van het formulier en de 

geuploade files overeen te komen. Anders wordt het niet in behandeling genomen.  

Online registreren voor deze promotie kan tot en met 1 december 2016. Uiterlijk 15 december moet 

de complete aanvraag binnen zijn op onderstaand adres.  

Stuur het ingevulde aanmeldformulier, samen met een kopie van de aankoop bon en de originele 

streepjescode van de M1800i verpakking uiterlijk t/m 1 december 2016 (poststempel) naar 

onderstaand adres. 

Gallagher Europe B.V.  

Bornholmstraat 62A 

9723 AZ Groningen 

The Netherlands 

Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankafschriften worden niet geaccepteerd, slechts (een 

kopie van) de factuur, de pakbon of de kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop. 

Indien u problemen ondervindt bij het online registreren, neem contact op met de Gallagher Europe 

Customer Contact via +31 50 368 31 10 of per e-mail naar marketing@gallaghereurope.com. 

2. Voorbeeld originele streepjescode. 

 

3. Inzendingen die te laat, onvoldoende gefrankeerd en/of incompleet verzonden zijn, worden niet in 

behandeling genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die u verstuurt. Gallagher 

Europe is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. 

 



4. Deze actie geldt alleen voor consumenten. 

Artikel 2 – Voordeel 

1. Bij aankoop van een M1800i ontvangt u € 100,- retour of 1000 SEK (Zweden), 1000 DKK 

(Denemarken), £ 100 (Groot Brittannië) of 100 CHF(Zwitserland) .  

2. Gallagher Europe is ten alle tijden gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving een 

gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie 

gehouden te zijn. 

3. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties. Maximaal 1 inzending per aangekocht 

product per huishouden. 

4. Gallagher Europe streeft er naar het voordeel binnen  6 – 8 weken op het door de deelnemer 

aangegeven bankrekening nummer overgeschreven te hebben.  

Artikel 3 – Promotiemodel en deelnemende winkels 

1. Deze Actie is enkel geldig op de M1800i (artikelnummer 304304) 

Artikel 4 – Actieperiode 

1. De Actie heeft een looptijd van 1 januari 2015 t/m 1 december 2016 (factuurdatum). 

Artikel 5 – Actiegebied 

1. De Actie geldt alleen op goederen die in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, UK, 

Zweden, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken aangekocht zijn en de deelnemer dient te beschikken 

over een geldig Europees bankrekeningnummer (IBAN, BIC). Het product moet bovendien voldoen 

aan de specifieke voorwaarden die gelden zoals beschreven onder Promotiemodel en Actie van deze 

Bijzondere Actievoorwaarden.  

Artikel 6 – Overig 

1. Uw gegevens worden behandeld conform de van toepassing zijnde nationale privacy wetgeving. 

2. Vragen en opmerkingen over deze Actie kunt u telefonisch doen op nummer 0031 50 3683110 of 

per e-mail naar onlineservice@gallagher.eu. 

3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene 

actievoorwaarden en deze Bijzondere actievoorwaarden van Gallagher Europe zoals vermeld op 

www.gallagher.eu. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. 


