
 

 Ontvang tot €30,- korting bij aankoop van een Garmin autonavigatie uit de Drive™ serie!  

 

Hoe werkt het? 

Koop in de periode van 1 juni 2016 t/m 31 juli 2016 een Garmin Drive autonavigatiesysteem. 

Deelnemende actieproducten worden in onderstaande lijst vernoemd. Herverpakte producten 

komen niet voor de aanbieding in aanmerking.  

Ga binnen 15 dagen na aankoop naar http://www.garmin-summer.com om jouw product te 

registreren en deel te nemen aan deze promotie. 

Houd je bankgegevens en aankoopbewijs bij de hand:  

 Registreer online door het deelnameformulier in te vullen met je volledige persoons- en 

adresgegevens en bankdetails  

 Upload een afbeelding/foto van het aankoopbewijs (omcirkel hierbij de aankoopdatum en 

het gekochte product). Alleen facturen met een aankoopdatum van 01 juni 2016 t/m 31 juli 

2016 worden in deze promotie meegenomen  

 Let op: registreer jouw product binnen 15 dagen na aankoop. De laatste 

aankoopmogelijkheid is op 31 juli 2016  

 Zorg ervoor dat je het juiste land selecteert (NL of BE). 

Bevestig je registratie en bewaar de bevestiging die je per email ontvangt.  

Het retourbedrag zal na registratie worden overgemaakt op je bankrekening. Na goedkeuring van 

jouw registratie zal de overschrijving binnen 4 weken plaatsvinden. Garmin is niet verantwoordelijk 

voor eventuele vertraging.  

Deelname is niet geldig wanneer het product na aankoop wordt teruggebracht naar de retailer of de 

bestelling wordt geannuleerd en het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald. 

Deelnemende producten: 

 Garmin DriveSmart 50 LM - West Europa 23 landen - 5 inch scherm – 20 euro - Bekijk hier  

 Garmin DriveSmart 50 LMT-D - Europa 45 landen - 5 inch scherm – 20 euro – Bekijk hier 

 Garmin DriveSmart 60 LM - West Europa 23 landen - 6 inch scherm – 20 euro – Bekijk hier 

 Garmin DriveSmart 60 LMT-D - Europa 45 landen - 6 inch scherm – 20 euro – Bekijk hier 

 Garmin DriveSmart 70 LMT-D - Europa 45 landen - 7 inch scherm– 20 euro – Bekijk hier 

 Garmin DriveAssist 50 LMT-D - Europa 45 landen - 5 inch scherm– 20 euro – Bekijk hier 

 Garmin DriveLuxe 50 LMT-D - Europa 45 landen - 5 inch scherm – 30 euro – Bekijk hier 

 

http://www.garmin-summer.com/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-drivesmart-50-lm-west-europa-23-landen-5-inch-scherm/9200000057530770/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-drivesmart-50-lmt-d-europa-45-landen-5-inch-scherm/9200000055277019/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-drivesmart-60-lm-west-europa-23-landen-6-inch-scherm/9200000057530772/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-drivesmart-60-lmt-d-europa-45-landen-6-inch-scherm/9200000055277025/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-drivesmart-70-lmt-d-europa-45-landen-7-inch-scherm/9200000055277039/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-driveassist-50-lmt-d-europa-45-landen-5-inch-scherm/9200000055277029/
https://www.bol.com/nl/p/garmin-driveluxe-50-lmt-d-europa-45-landen-5-inch-scherm/9200000055277033/


Als je vragen hebt over deze actie, kun je bellen of mailen naar de klantenservice van Garmin van 

maandag t/m vrijdag (9.00 tot 17.00 uur).  

0800 - 023 3937  

035 - 539 3727 (wanneer je met een mobiele telefoon belt)  

NLsupport@garmin.com  
 
Wanneer je belt of mailt met betrekking tot deze promotie, vermeld dan deze code: 44570 

 

ACTIEVOORWAARDEN:  

 Deze aanbieding is alleen geldig voor personen ouder dan 18 jaar wonend in Nederland  

 Deze aanbieding is geldig voor aankopen van 1 juni 2016 tot en met 31 juli 2016  

 Deze aanbieding geldt uitsluitend voor de volgende producten: Garmin Drive Smart, Garmin 

Drive Assist en Garmin Drive Luxe  

 Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere Garmin promoties of aanbiedingen 

aangeboden door de winkelier  

 Maximaal 1 deelnameformulier per huishouden (zelfde achternaam, zelfde adres en/of 

zelfde bankgegevens)  

 Laatst mogelijke registratiedatum (= datum van deelname) is 15 augustus 2016  

 Onvolledige deelnameformulieren of deelname die in strijd is met de gestelde voorwaarden 

worden niet in behandeling genomen  

 Het bedrag kan alleen per bank- of giro-overschrijving aan u worden overgemaakt  

 Wijziging van deelnameformulieren en/of het verwijderen van gegevens na bevestiging van 

deelname, maar voor de uitvoering van de promotie door de organisatie, heeft een 

uitschrijving tot gevolg waarbij uw recht op uw retourbedrag vervalt  

 De geregistreerde gegevens worden door het organiserende bedrijf uitsluitend gebruikt om 

deze aanbiedingsactie uit te voeren  

 In overeenstemming met de Franse wetgeving van 6 januari 1978 inzake de bescherming 

van persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te 

verwijderen. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Garmin Nederland, 

Bramenberg 9-3, 3755 BT Eemnes, Nederland  

 Deze promotie wordt georganiseerd door Garmin Nederland BV  

 Garmin Nederland BV behoudt zich het recht voor de promotie te wijzigen  


