
1Robot Cashback Actie 650 en 800 serie 

Wilt u gebruik maken van de iRobot Cashback Actie? 
1111 Controleer geldigheidsduur actie en de modellen waarvoor de actie geldt nauwkeurig

1111!1 Maak een kopie van uw aankoopbewijs

1111 Vul onderstaand retourformulier volledig in

1111 Stuur het kopie aankoopbewijs en deze volledig ingevulde kaart tezamen

in een voldoende gefrankeerde envelop naar: 

Robopolis B.V iRobot Cashback Actie, Popovstraat 46, 8013 RK Zwolle 

iRobot
® 

Making Robots Work For You 

Actievoorwaarden 

Het bedrag van de Cashback Actie varieert per robot en is duidelijk aangegevefl bij het verkooppunt. Deze actie 

geldt alleen voor aankopen in Nederland bij Bol.com en voor aankopen in de periode van 16 mei t/m 30 juni 2016. Het 

volledig ingevulde retourformulier en de kopie van het aankoopbewijs dienen uiterlijk 15 dagen na de 

aankoopdatum verstuurd te zijn. Volledige inzendingen dienen uiterlijk 15 ju ll 2016 in ons bezit te zijn. Deze 

aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen van iRobot. De verzenddatum wordt aangegeven 

door de poststempel. Onvolledige en/of onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd. Wij 

raden u aan om het originele aankoopbewijs te bewaren. Wij raden u aan om een kopie van het retourformulier te 

bewaren. Deze actie is gelimiteerd tot één product per persoon/aankoopadres. Robopolis B.V. behoudt zich het recht 

voor de actie te wijzigen. Het bedrag van de Cashback Actie zal tussen 30 en 45 dagen na ontvangst worden 

overgemaakt op de aangegeven rekening op voorwaarde dat de robot niet binnen die termijn via het verkooppunt 

geretourneerd is. 

Robopolis B.V. 
Popovstraat 46, 8013 RK Zwolle, +31 (0)38 7370176, info.nl@robopolis.com, www.robopolis.com 

Naam: _________________ _ 
Adres: __________________ _ 

Postcode/woonplaats ____________ _ 

Telefoon ________________ _ 

Bankrekening 

T.n.v. ___________________ _ 

Leeftijd 

D < 25 D 25-35 D 35-45 D 45-55 D 55-65 D > 65 

Gezinssamenstelling: 

D Alleenstaand D Samenwonend/gehuwd 

D Gezin met kinderen 

Reden aanschaf robot: 

Serienummer Robot (maak uw keuze): 

D KYN ______________ _ 

D JBN ______________ _ 
(Deze kunt u vinden onder op de faceplate NA ve�Nijderen afvalbakje) 

Bedrag Cashback Actie 

D € 30,- op de Roomba 650 

D € 50,- op de 800-serie, model 865 en 875 


