
De actie, “Lazy air bag” (hierna “de Actie”) is een consumentenactie 
van ETNA onderdeel van ATAG Nederland B.V. (hierna: “ATAG 
Nederland”) gevestigd te Impact 83, 6921 RZ Duiven.

Looptijd van de Actie:
De Actie loopt van 13 mei tot en met 5 september 2019. 
ATAG Nederland houdt zich het recht voor om de Actie voortijdig 
te beëindigen (waarbij de factuurdatum leidend is voor de vraag 
of er recht bestaat op een Lazy air bag) of de Actie te verlengen. 
Indien dit het geval is, zal dit gecommuniceerd worden middels de 
website www.etna.nl/lazyairbag. 

In geval van voortijdige beëindiging zal dit dertig (30) dagen van te 
voren aangekondigd worden.

Modellen:
De Actie is uitsluitend van toepassing op de koop van koel 
apparaten uit het ETNA Retro assortiment. Hierna worden de 
actiemodellen genoemd. 

Deelname consumentenactie “Lazy air bag”:
Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient aan de navolgende 
voorwaarden te zijn voldaan:
a.  De Actie omvat:

I. Bij de aanschaf van een van de actiemodellen vrijstaande Retro 
koelkasten van het merk ETNA ontvangt de consument een 
limited edition ETNA lazy air bag; 

II.  De actiemodellen zijn:

b.  De Apparaten dienen door de dealer binnen de actieperiode te 
zijn besteld; 13 mei tot en met 5 september 2019;

c.  De Apparaten dienen behoudens situaties van overmacht van 
onze zijde uiterlijk op 5 september 2019 aan de dealer geleverd 
te zijn.

Procedure:
Na aankoop van het actiemodel vrijstaande Retro koelkast gaat 
de consument naar de website www.etna.nl/lazyairbag. Hier 
vult hij/zij het aanmeldformulier volledig in en upload hier het 
aankoopbewijs van de koelkast (dit kan in de vorm van een 
factuur). Nadat dit aanmeldformulier in behandeling is genomen, 
krijgt de consument binnen 4 weken de limited edition ETNA 
lazy air bag toegestuurd op het adres dat is ingevuld op het 
aanmeldformulier. 

Op = op
Deze actie is een op = op actie, niet inwisselbaar voor geld.  

Overige bepalingen
a.  Aan  ATAG Nederland verstrekte persoonsgegevens worden 

behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
b.  ATAG Nederland is gerechtigd om registraties te weigeren om 

haar moverende redenen;
c.  ATAG behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te 

wijzigen, de Actie te beëindigen of aan te passen. Voor deze 
wijzigingen kan de website van ETNA www.etna.nl/lazyairbag 
worden geraadpleegd. De op het moment van de aankoop 
gepubliceerde actievoorwaarden vinden toepassing. 

d.  Werknemers van ATAG Nederland zijn uitgezonderd voor 
deelname aan deze actie.

e.  Combinatie van meerdere tegelijktijdig lopende acties is niet 
mogelijk. Ingeval zich een dergelijk feit voordoet dient vooraf 
contact met ATAG Nederland opgenomen te worden.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

ACTIEVOORWAARDEN LAZY AIRBAG
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