
*Deze actie is van 20 september t/m 20 oktober 2014. Je koopt de Chicco Urban Kinderwagen met Color Kit in de winkel voor 
E 349,95; je vult het deelnameformulier in, via de winkel te verkrijgen of te downloaden op chicco.nl en je ontvangt de extra 
E 50 van het aankoopbedrag teruggestort op je rekening. Deelnameformulier binnen 10 dagen na aankoop samen met de aan-
koopbon opsturen naar het adres vermeld op het formulier. Kijk voor de deelnemende winkels en meer informatie op chicco.nl

CHICCO.NLO.a verkrijgbaar bij:

Urban is een nieuwe omvormbare wandelwagen; het zitje is omkeerbaar en kan gemakkelijk worden 
omgevormd tot kinderwagen. De basis bestaande uit een frame, met zitting , matrasje voor reiswieg 
functie (de zitting wordt omgevormd tot reiswieg) boodschappenmand en regenbekleding. Makkelijk 
in te klappen en praktisch te vervoeren. Handvat is in hoogte te verstellen. Wielen met verschillende 
diameter, uitgerust met schokdempers voor een perfecte besturing op elk type weg.

Aanbieding: Chicco Urban + Color Kit van E 399,95 voor E 349,95
(DEZE PRIJS IS EXCLUSIEF AUTOSTOELTJE + ADAPTER )

De Color Kit is afzonderlijk verkrijgbaar en omvat voetenbekleding, zon/wind kap, 
verkleinkussen voor de eerste maanden en schouderkussens. Deze onderdelen 
zijn beschikbaar in verschillende kleuren om jouw eigen wandelwagen te creëren.

Extra Cash Back korting:  E50 TERUGBETAALD door Chicco 
  dus dan voor E 299,95
BIJ AANKOOP VAN EEN URBAN WANDELWAGEN MET COLOR KIT*

E349,95
399,95

AUTOSTOEL + ADAPTER 
APART TE KOOP 
VOOR E 100



*Aanbod van uitgestelde terugbetaling uitsluitend geldig bij aankoop van een Chicco Urban met color kit. Kijk voor de deelnemingsvoorwaarden op het deelnameformulier of op www.chicco.nl.

Geluk is een reis die van kleins af aan begint www.chicco.nl

TERUGBETAALD 
BIJ AANKOOP VAN EEN URBAN WANDELWAGEN MET COLOR KIT*

€50 Van  

20/09/14 

t.e.m.  

20/10/14
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www.chicco.nl

Uw gegevens :

Naam* : 
Voornaam* :
Adres* : 
Postcode* :       Stad* :
Land* :
IBAN* : 
BIC* :    
**Aanbod van uitgestelde terugbetaling, geldig van 20/09/2014 tot en met 20/10/2014 inbegrepen, uitsluitend geldig bij aankoop 
van een Chicco Urban wandelwagen met Color kit. Aanbod niet geldig op de andere Chicco wandelwagens. Aanbod geldig in de 
deelnemende winkels in Nederland. Aanbod voorbehouden voor particulieren. Aanbod beperkt tot één terugbetaling per gezin (zelfde 
naam, zelfde adres, en/of zelfde IBAN). De terugbetaling wordt uitgevoerd via overschrijving binnen ongeveer 6 tot 8 weken. Aanbod 
niet cumuleerbaar met andere Chicco acties. Elke aanvraag dient binnen de 10 dagen volgend op de aankoopdatum die op de kassabon 
of op de factuur vermeld staat, verstuurd te worden. Elke aanvraag die meer dan 10 dagen na aankoopdatum verstuurd werd (datum 
poststempel geldt als bewijs), of elke foutief geadresseerde, onleesbare, niet volledig ingevulde of onvoldoende gefrankeerde aanvraag 
zal als onbestaande beschouwd worden. Frankeerkosten worden op eenvoudig verzoek terugbetaald (volgens het geldende normale 
tarief ). Bewaar een kopie van uw factuur of van uw kassabon om uw garantie te doen gelden. Overeenkomstig de wet bescherming 
persoonsgegevens van 6 juli 2000, hebt u toegang tot uw persoonlijke informatie en kunt u eventueel de nodige rectificaties aanbrengen. 
De geleverde informatie op dit formulier zal enkel gebruikt worden door HighCo Data Benelux, om uw aanvraag te verwerken, en zal 
niet gedeeld worden met derden. Ze wordt uit ons systeem gewist zodra uw aanvraag behandeld is. Deze gegevens zullen niet gebruikt 
worden voor commerciële doeleinden.
 
* Verplicht in te vullen velden

Om van de terugbetaling van 
€ 50 te genieten, doet u het 
volgende :

 U koopt een Chicco Urban wandelwagen 
met Color kit (in eender welke kleur) tussen 
20/09/2014 en 20/10/2014 inbegrepen, in 
Nederland. 

 U vult uw volledige gegevens* leesbaar en 
in hoofdletters in op het deelnameformulier 
of op een apart blad (naam, voornaam, 
volledig adres, IBAN en BIC)

 U voegt de originele factuur of het 
originele kasticket toe (hou een kopie voor 
uzelf ), waarop de naam van de winkel, en de 
naam van de Chicco Urban wandelwagen 
en Color kit vermeld staat, en waarop u de 
prijs en de aankoopdatum omcirkelt.

 Vervolgens stuurt u alles binnen de 10 
dagen na de aankoopdatum (aangeduid op 
de factuur of het kasticket) in een voldoende 
gefrankeerde envelop (datum poststempel 
geldt als bewijs), naar het volgende adres : 

Chicco Urban 2014 
€ 50 terugbetaald  

CO Highco Data Act 10155 
PB 71146 

3000 PC Rotterdam

TERUGBETAALD €50 BIJ AANKOOP VAN EEN URBAN  
WANDELWAGEN MET COLOR KIT*
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