
Gratis 360° HEPA-filter in glasvezel bij Dyson Pure Hot+Cool Link 
 
a) Beschrijving:  U ontvangt gratis een 360° HEPA-filter in glasvezel met een waarde van 

€64,95 bij aankoop van een Dyson Pure Hot+Cool Link; de onderstaande 
voorwaarden zijn van toepassing. 

 
 

b) Periode:  De actie loopt van 01-11-2016 tot en met 31-12-2016 en alleen zolang de 
voorraad strekt. 

 
c) Recht op deelname:  De aanbieding van een gratis 360° HEPA-filter in glasvezel is geldig bij 

aankoop van de Dyson Pure Hot+Cool Link. Het filter is beperkt leverbaar. 
 
Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en een vaste woonplaats in 
Nederland hebben. Van de aanbieding kan per persoon één keer gebruik 
worden gemaakt en uitsluitend voor een aankoop in Nederland. Deze 
aanbieding is niet geldig samen met andere aanbiedingen of acties.  
 
Om te kunnen profiteren van de actie dient u uiterlijk op 31-12-2016 een 
Dyson Pure Hot+Cool Link luchtreiniger te kopen. Bij een aankoop na 31-12-
2016 vervalt de aanspraak op de accessoire.  
Vervolgens is het verplicht het product voor 14/01/2016 te registreren op 
www.dyson.nl/gratisfilter. 

 
Bij geslaagde aanmelding wordt de bestelling geaccepteerd door Dyson en 
worden het accessoire, mits op voorraad, binnen 10 werkdagen na acceptatie 
van de bestelling per post verzonden. 

 
d) Retourneren / ruilen:  Het geleverde filter kan niet worden geruild. Indien u het product omruilt of 

gebruik maakt van uw recht op teruggave of bezwaar, vervalt uw aanspraak 
op het accessoire. In dat geval dient u eventueel ontvangen accessoire terug 
te sturen naar het volgende adres: 

 

Leon Fulfillment GmbH  
Moselstr. 23  
41464 Neuss  
GERMANY  

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

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

 
f) Bevestiging:  Door deel te nemen aan deze actie, bevestigt u dat u aan voornoemde 

voorwaarden voldoet. 
 

g) Voorbehoud:  Dyson behoudt zich het recht voor aanmeldingen die onvolledig, onjuist, 
gewijzigd of onrechtmatig zijn, niet in behandeling te nemen. Dyson behoudt 
alle rechten voor bij misbruik van de aanbieding. Over deze kortingsactie 
kunnen op maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 20.00 uur en op zaterdag 
van 09.00 – 14.00 uur vragen worden gesteld via de Dyson Helpdesk, op het 
nummer 0800-0206203. 

 

http://www.dyson.nl/gratisfilter

