
Voorwaarden gratis accessoire bij Dyson stofzuigers 
 
a) Beschrijving:  Ontvang een Allergiekit ter waarde van €59,95 bij aankoop van een Dyson 

DC52 stofzuiger. 
 
 Ontvang een Toolkit ter waarde van €59,95 bij aankoop van een Dyson V6 

snoerloze stofzuiger.  
  
 Ontvang een zachte afstofborstel ter waarde van €24,95 bij aankoop van een 

Dyson V6 kruimelzuiger (V6 Mattress of V6 Trigger+). 
  
 De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing; 

 
b) Actieperiode:  Van 04-04-2016 tot en met 31-05-2016 en alleen zolang de voorraad strekt. 
 
c) Voorwaarden:  De aanbieding van een gratis Allergiekit geldt bij aankoop van een DC52 

stofzuiger. De aanbieding van een gratis Toolkit geldt bij aankoop van een V6 
snoerloze stofzuiger. De aanbieding van een gratis afstofborstel geldt bij 
aankoop van een V6 kruimelzuiger. 
 
U dient ten minste 18 jaar en ingezetene van Nederland te zijn. U kunt één 
keer gebruik maken van de korting en uitsluitend voor aankopen in Nederland. 
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of 
acties.  
 
Om bij plaatsing van uw bestelling in aanmerking te komen voor de 
betreffende gratis accessoire dient u één van de bovengenoemde producten 
aan te schaffen, te registeren met uw aankoopbewijs en uw accessoire te 
kiezen uiterlijk op 15-06-16 online via www.dyson.nl/allergie. U krijgt na 
registratie de accessoire thuisgestuurd. 
 
Als de inschrijving geslaagd is, de bestelling door Dyson wordt aanvaard en 
de accessoires leverbaar zijn, worden zij binnen 20 werkdagen na 
aanvaarding van de bestelling per post verzonden. 

 
d) Retourneren/ruilen:  De koper heeft niet het recht de verstrekte accessoires te ruilen. Wanneer u 

het product ruilt of gebruik maakt van uw retour- of bezwaarrecht, vervalt uw 
recht op de accessoires. Reeds ontvangen accessoires dienen te worden 
geretourneerd aan het volgende adres:  Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 
DT Amsterdam. 

 
e) Uitsluiting:  Dealers en wederverkopers, hun medewerkers en hun familieleden, en 

medewerkers van Dyson en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname 
aan deze actie. Het is winkeliers en distributeurs niet toegestaan namens hun 
klanten deel te nemen. 

 
f) Bevestiging:  Door deel te nemen aan deze kortingsactie bevestigt u dat u aan 

bovenstaande voorwaarden voldoet. 
 

g) Voorbehoud:  Dyson behoudt zich alle rechten voor in geval van misbruik van deze actie. 
Dyson is niet aansprakelijk voor onvolledige of zoekgeraakte documenten. 
Vragen, uitsluitend met betrekking tot deze kortingsactie, kunnen worden 
gesteld via dyson@promotion-support.com  

http://www.dyson.nl/allergie
mailto:dyson@promotion-support.com

