U ontvangt e 1000 retour*
bij aankoop van een Zodiac
warmtepomp !
Om van deze aanbieding te kunnen genieten, dient u :
• Een warmtepomp van Zodiac te kopen. (*Om uw kortingsbedrag
te berekenen, raadpleeg de tabel bij dit document of kijk op de site
www.zodiac-poolcare.com)

Dankzij deze prijs,
zal de winter niet lang
in uw zwembad blijven !

•N
 oteer uw gegevens volledig en in hoofdletters, samen met het
serienummer van de aangekochte pomp, in onderstaande strook.
• L ever ons uw aankoopbewijs : een volledig kassaticket of de factuur
met het bedrag en de naam van het produkt en de aankoopdatum.
•V
 ermeld absoluut uw IBAN nummer en uw BIC code.
(i.v.m. buitenlandse betaling)
• Dit alles verzenden (op eigen kosten) met een voldoende gefrankeerd,
en dit ten laatste op 30 juni 2011, op onderstaand adres :

OFFRE POMPES A CHALEUR ZODIAC
CUSTOM PROMO N° 17177 – 13102 Rousset CEDEX - FRANCE
Naam** ............................................. Voornaam** . ......................................

..............................................................................................................................

Postcode** ...................................... Stad** . .................................................
Land**.................................................................................................................
Email - adres ...................................................................................................
Serie nummer** ..............................................................................................
**Verplichte gegevens voor het behandelen van uw aanvraag.
De aanbieding is enkel geldig voor aanvragen die ten laatste op 30 juni 2011 verzonden zijn. Aankoopdatum
tussen 15 maart en 31 mei 2011. Enkel op een warmtepomp van Zodiac. Aanbieding geldig in Frankrijk
(inclusief Corsica), Dom Tom en de Benelux. Slechts één terugbetaling per deelnemer (zelfde naam, adres
en zelfde IBAN en BIC).
De aanvragen worden behandeld binnen de 8 tot 10 weken, mits compleet ontvangen. Zodiac PCE kan
niet verantwoordelijk gesteld worden voor een mogelijke niet ontvangst van de documenten. Elke vervalste
kassa ticket of factuur, onvolledig of onleesbaar document, wordt nietig verklaard.
Elke aanvechting van het bovenstaande, moet schriftelijk gericht worden aan Zodiac PCE. En dit ten laatst op
31 / 08 / 2011. Een kopie van het aankoopbewijs en de datum van verzending zijn noodzakelijk.
Zodiac PCE heeft het recht om deze Aktie stop te zetten of te wijzigen. En dit zonder gevolgen voor Zodiac PCE.
Uw informatie, die noodzakelijk is voor het behandelen van uw aanvraag, wordt doorgestuurd naar de diensten
van Zodiac PCE. Indien u dit weigert, vink dit vakje aan ❑.
Conform aan de wet van informatie en vrijheid, van 06/01/’78, bezit elke deelnemer het recht om
rechtzettingen aan te brengen of gegevens te verwijderen. Dit enkel via schriftelijke aanvraag naar
Zodiac PCE - Parc d’activités du Chêne, 2 rue Edison - 69500 Bron - FRANCE.
Voor klachten kan u contact opnemen met de +33 (0)9 70 805 100, referentie te gebruiken bij klachten ; 17177.
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.
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Volledig adres**................................................................................................

Vanaf 15 maart tot 31 mei 2011

krijgt u tot e 1000, retour*
bij elke aankoop van een
warmtepomp Zodiac !

*Aanbod geldig op de volgende warmtepompen : EdenPac, Power First

Vernieuwde producten en diensten voor het zwembad

Stempel van de verdeler

Vanaf 15 maart tot 31 mei 2011

krijgt u tot e 1000, retour*
bij elke aankoop van een
warmtepomp Zodiac !

Gamma EdenPac

Gamma Power First

Model

Terugbetaling

Power First 6M
Power First 8M
Power First 11M
Power First 13M
Power First 15M
Eden Pac 3 tri
Eden Pac 3 LT tri
Eden Pac 3D mono
Eden Pac 5 tri
Eden Pac 5 LT tri
Eden Pac 4D mono
Eden Pac 5D tri
Eden Pac 6 tri
Eden Pac 6D tri
Eden Pac 8 tri

E 110
E 140
E 210
E 230
E 250
E 300
E 300
E 340
E 320
E 320
E 360
E 380
E 500
E 700
E 1 000

*Aanbod geldig op de volgende warmtepompen : EdenPac, Power First

Vernieuwde producten en diensten voor het zwembad

