
EEN FRISSE BOODSCHAP  
VOOR IEDEREEN

GEBERIT DUOFRESH. HET STANKVRIJE TOILET.

ACTIECHEQUE

ACTIECHEQUE

Ontvang een jaarvoorraad 

toiletsticks cadeau!

www.hetstankvrijetoilet.nl



STUUR DE INGEVULDE ACTIECHEQUE SAMEN MET DE KOPIE FACTUUR NAAR: 
Geberit B.V. o.v.v. Geberit DuoFresh 2020, via e-mail naar marketing.nl@geberit.com of 
per post naar antwoordnummer 3208,  3430 VP Nieuwegein (postzegel is niet nodig).
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Voorletters Naam M V

Straat

Postcode Plaats

Telefoon E-mail

 Ja, ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens door Geberit worden gebruikt om op de hoogte te worden gehouden over Geberit DuoFresh. Tevens word ik graag 
op de hoogte gehouden van de andere producten van Geberit. 

VOORWAARDEN:
•  deze actiecheque is alleen geldig bij aankoop van een Geberit DuoFresh module ( met geurzuivering, automatische of handmatige activering), het  

voedings apparaat (243.971.00.1) en een Geberit Sigma bedieningsplaat (Sigma10, -20, -21, -30 of -50) 
• deze actiecheque is geldig voor aankopen tussen 17 februari 2020  en 30 april 2020
• de actiecheque met kopie factuur kunt u insturen tot 15 mei 2020
• de actiecheque is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties
• de actiecheque is alleen geldig in Nederland en geldt alleen voor in Nederland gekochte producten
• de waarde van de jaarvoorraad Geberit DuoFresh toiletsticks wordt niet in geld uitgekeerd
• uw gegevens op de factuur dienen overeen te komen met uw gegevens op de actiecheque
• alleen volledig ingevulde actiecheques worden in behandeling genomen.
•  met het insturen van de actiecheque gaat u akkoord met de actievoorwaarden en privacyverklaring. 

U kunt de privacyverklaring bekijken op www.geberit.nl/privacy 

ONTVANG BIJ AANKOOP VAN GEBERIT DUOFRESH  
EN EEN GEBERIT SIGMA BEDIENINGSPLAAT EEN 
JAARVOORRAAD DUOFRESH TOILETSTICKS CADEAU!

ZO EENVOUDIG WERKT HET:

1. Ga voor aankoop van de Geberit DuoFresh module, het
voedingsapparaat en Geberit Sigma bedieningsplaat naar een
DuoFresh dealer of uw installateur. Voor een overzicht van Geberit
DuoFresh dealers bezoek de website: www.geberit.nl/duofreshdealer.

2. Maak een kopie van de factuur als bewijs van aanschaf.

3. E-mail of stuur de actiecheque met kopie van de factuur naar Geberit.

4. U ontvangt binnen 3 weken de DuoFresh toiletsticks thuis.
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