
       

                               

3=2 cashback actie van Logitech  

 
Koop drie Logitech producten en Logitech geeft u het geld van het goedkoopste product terug. Dit 
geldt op alle Logitech producten met uitzondering van onze Logitech G, Ultimate Ears en B2B 
producten. 
 
Hoe krijgt u een gratis Logitech product: 
Bewaar de aankoopbon. Registreer uw producten op logitechbenelux.com/3is2. Na een succesvolle 
registratie ontvangt u het bedrag van het goedkoopste Logitech product terug op uw rekening. 
 
Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van toepassing en geldt alleen in de Benelux bij een 
aankoop gedaan in de periode van 4 augustus 2014 t/m 28 september 2014 bij bol.com of andere 
geselecteerde partners. 
 
Algemene voorwaarden 3=2 actie Logitech  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 3=2 actie van Logitech Benelux  
B.V. Nederland.  
 
Bij deelname aan deze actie gaat u akkoord met onze voorwaarden.  
Logitech Benelux B.V. en haar distributeurs, ingeschakelde partners of derden  
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit deze actie voortvloeiende  
handelingen.  
 
Formulieren die onvolledig of onjuist zijn ingevuld worden niet in behandeling  
genomen.  
 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen  
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
 
Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan deze actie.  
Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België of Luxemburg  of 
zonder verblijfplaats in Nederland, België of Luxemburg.  
 
Logitech producten die in niet via deelnemende retailers worden gekocht,  
zijn uitgesloten van deelname.  
 
U kunt maximaal één keer mee doen aan deze actie per huishouden.  
De gegevens die ingevuld worden op de website van deze actie zullen als zodanig  
behandeld worden en niet verkocht worden aan derden.  

http://logitechbenelux.com/3is2


De producten moeten tussen 4 augustus 2014 t/m 28 september 2014 gekocht zijn.  
Aanvragen van uw geld terug kan vanaf 4 augustus 2014 en is mogelijk t/m 7 oktober 2014.  
 
De datum op de kassabon van een deelnemend verkooppunt geldt als  
aankoopdatum.  
 
Wees er zeker van dat u een correct IBAN bankrekening nummer invult. Anders  
kunnen wij niet tot uitbetaling overgaan. Bij uw bank kunt u uw IBAN nummer  
verkrijgen.  
 
Nadat uw registratie is goed gekeurd wordt het bedrag van het goedkoopste product binnen 8 tot 10 
weken overgemaakt naar uw bankrekening.  
 
Alleen geldig bij de op de website aangemerkte retailers in Nederland, België en Luxemburg. 
  
Uitgesloten zijn de producten onder Logitech G, Ultimate Ears, LifeSize en B2B verpakkingen.  
Indien wij verdenking hebben van fraude, wordt u uitgesloten van de actie.  
 
Onvolledige aankoopbewijzen worden niet in behandeling genomen. Zorg dat u het hele 
aankoopbewijs aanlevert bij registratie.  
 
Bewaar uw aankoopbewijs en de verpakkingen totdat u uw geld op uw bankrekening heeft. Hier kan 
later nog naar gevraagd worden ter controle. 
 

Met vriendelijke groet, 

                                             


