Deelnamevoorwaarden voor de actie 'Gigaset-cashback'
1. De actie wordt georganiseerd door Gigaset Communications Nederland B.V., Meander 651-3e
verdieping, 6825ME ARNHEM (hierna: 'fabrikant') in samenwerking met Expert Nederland, Gildenstraat
7, 3861 RG Nijkerk
2. De afwikkeling van de actie 'Gigaset-cashback' gebeurt via www.gigasetpromo.com Gigaset
Communications Nederland Meander 651-3e verdieping, 6925ME ARNHEM in samenwerking met Desk
services Withuisveld 15, 6226 NV Maastricht en Expert Nederland, Gildenstraat 7, 3861 RG Nijkerk. Bij
vragen over de actie kunt contact opnemen een e-mail sturen naar: promo.nl@gigaset.com of bellen
naar 088-1000632
3. Deze actie geldt voor de hieronder genoemde Gigaset-smartphone, voor zover die bij een
deelnemende winkel in Nederland of België werden aangeschaft.
Toestel

Bestelnummer

EAN-Nummer

Gigaset GS290 Grey

S30853-H1515-R111

4250366859132

Gigaset GS290 White

S30853-H1515-R112

4250366859149

Deze EAN- en bestelnummers staan op de verpakkingen van de actietoestellen gedrukt.
4. De actie Gigaset-cashback geldt voor aankopen die worden gedaan tussen 25-01-2021 en 21-032021('actieperiode').
5. Personen die mogen deelnemen: Uitsluitend consumenten die 18 jaar of ouder zijn, en binnen de
actieperiode een actietoestel bij een deelnemende Expert winkel of Expert webwinkel in Nederland
hebben gekocht, komen in aanmerking voor deelname. De factuurdatum op het aankoopbewijs, of de
besteldatum op de bestelbevestiging bij aankoop in de (web)winkel is bepalend. Groothandelaren en
detailhandelaren zijn van deelname uitgesloten, ook wanneer zij in naam van een consument of
consumentenvereniging optreden.
6. Registratie: Om aan de actie deel te nemen, dient de consument met opgave van het IMEI-nummer 1
van het actietoestel (IMEI-nummer bevindt zich op verpakking en *06# bellen en IMEI-nummer
verschijnt in beeld), alsmede een kopie van het aankoopbewijs, of, bij aankoop in een webwinkel, de
bestelbevestiging, binnen een termijn van 14- tot maximaal 42 dagen (6 weken) na de aankoop, zijn of
haar cashback-aanspraak aan te melden en zich daarbij met naam, postadres, e-mailadres en een
bankrekening in een van de deelnemende landen te registreren. De registratiewebsite is te bereiken op
via www.gigasetpromo.com .
7. Terugbetalingsbedragen: In aanmerking komende deelnemers die in de actieperiode een actietoestel
hebben aangeschaft, ontvangen na de geldige registratie van het actietoestel volgens punt 5 een
restitutie van € 50 op de opgegeven bankrekening.
8. Aantal: Deelname is mogelijk met maximaal twee actietoestellen per huishouden. Een wooneenheid
dient over een eigen huisadres te beschikken om als huishouden te worden aangemerkt. Indien op een

adres al twee actietoestellen zijn geregistreerd, dan dient een derde deelnemer die zich op hetzelfde
adres registreert aan te tonen dat hij of zij niet tot hetzelfde huishouden behoort als de eerder op
hetzelfde adres geregistreerde deelnemers.
9. Elk actietoestel mag slechts eenmalig aan de actie deelnemen, dit wordt gecontroleerd doordat elk
IMEI-nummer na eenmalig gebruik en registratie zich niet opnieuw kan worden geregistreerd.
Wederverkopen zijn uitgesloten van deelname.
10. Als de aankoop binnen een termijn van 6 maanden na de aankoop ongedaan wordt gemaakt, dient
het terugbetaalde bedrag te worden teruggegeven. De terugboeking dient dan aan de Gigaset
Nederland te worden gedaan en dient u contact op te nemen met Gigaset via e-mailadres:
promo.nl@gigaset.com
11. Gigaset en Expert behouden zich het recht voor om originele bewijsstukken op te vragen en die te
inspecteren, alle registraties op de naleving van deze deelnamevoorwaarden te toetsen en eventueel
ontbrekende bewijsstukken op te vragen.
12. Wanneer een deelnemer zich met onvolledige gegevens registreert en/of niet alle bewijsstukken
verstuurt, dan wordt hij of zij daar via een e-mail op gewezen en heeft hij of zij de mogelijkheid om de
ontbrekende bewijsstukken binnen zeven dagen in te leveren. Wanneer de deelnemer niet binnen de
termijn van veertien dagen aan het verzoek voldoet, vervalt diens recht op deelname aan de actie. Deze
regeling heeft een termijn verlengende uitwerking op de registratieperiode. (Punt 6.)
13. Wanneer een deelnemer zich met misleidende, valse of frauduleuze gegevens registreert, wordt
diens registratie niet geactiveerd. Wanneer deelnemers inbreuk maken op de actievoorwaarden,
onjuiste gegevens inzake hun persoon opgeven, zich bedienen van oneerlijke hulpmiddelen en/of
proberen om vaker dan op grond van deze deelnamevoorwaarden is toegestaan deel te nemen, heeft
Gigaset het recht om hen van de actie uit te sluiten. Gigaset zal de deelnemer dienaangaande per e-mail
in kennis stellen, dat zijn of haar registratie niet verder wordt behandeld, dan wel dat hij of zij van
deelname aan de actie te worden uitgesloten. Indien uitsluitingsgronden bestaan, hebben Gigaset— ook
achteraf — het recht om de toekenning van de cashback te weigeren en reeds uitbetaalde bedragen
terug te vorderen.
14. Uitbetalingstermijn: De uitbetaling van het terug te betalen bedrag gebeurt ten laatste 30
werkdagen na de registratie. Het is niet mogelijk om het terug te betalen bedrag in contanten of als
cheque te verkrijgen.

15. Gigaset gebruikt de verzamelde gegevens, dat wil zeggen, naam, adres, e-mailadres en
bankrekening, alleen voor het uitvoeren van de actie. De deelnemer heeft het recht om zich te allen
tijde voor de deelname aan de actie af te melden middels het verzenden van een e-mail aan
promo.nl@gigaset.com met in de onderwerp regel "trefwoord afmelding".
De gegevens worden tot 2 weken na afloop van de actie bewaard op een beveiligde server en 2 weken
na de actieperiode worden alle gegevens automatisch en compleet verwijderd tenzij er aangegeven is
om e-mail adres te bewaren voor een nieuwsbrief verzending.
16. De deelnemer stemt door de registratie van het eerste actietoestel met de actievoorwaarden in.
17. De fabrikant heeft het recht de actie voortijdig te beëindigen, indien een correcte uitvoering van de
actie om technische en/of wettelijke redenen niet kan worden gewaarborgd.
18. Wanneer een bepaling uit de actievoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, blijft de
geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Een ongeldige bepaling dient te worden vervangen
door een andere, die zowel wettelijk mogelijk is, als de ongeldig geworden bepaling zo dicht als mogelijk
benadert. Voor eventuele lacunes geldt hetzelfde.
19. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.

