
•  De actie vindt plaats van 11.12.2019 tot en met 
31.01.2020 en is uitsluitend bestemd voor de erkende 
Faber dealers in Nederland, België, Duitsland en Polen.

•  Actiemechanisme: Kies uw gratis cadeau bij aankoop van 
een Faber haard (collectie 2019/2020). Per haard kunt 
u 1 cadeau bestellen. Dus koopt u drie Faber haarden in 
genoemde periode, dan mag u drie cadeaus bestellen. 
Wilt u 10 Faber haarden bestellen dan heeft u recht op  
10 cadeaus.

•  Dit zijn de 4 mogelijkheden voor uw gratis cadeau: 
 1. Roberts Radio Rambler BT. 
 2. Roberts Radio Revival Mini.

De retro look radio’s van Roberts Radio hebben al vele 
prijzen gewonnen qua design. Retro uitstraling, maar met de 
nieuwste technieken. 

 3.  Carmen Elegance set bestaande uit maar liefst 
3 producten: föhn, krulborstel en straigthener. 
Echt alles voor een mooi kapsel. 

 
 
 
 
 
 
 

 4.  Morphy Richards set: waterkoker Evoke Bronze 
plus de Smart Control handblender. Praktische 
hulpjes voor de keuken. 
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Deze sets vertegenwoordigen elk een minimale 
consumentenwaarde van ca. € 100,--. Indien 
bovengenoemde cadeaus uitverkocht zijn, dan 
ontvangt u altijd een vergelijkbaar alternatief. 

•  Deze actie heeft uitsluitend betrekking op het 
huidige assortiment van Faber haarden (collectie 
2019/2020) en geldt uitsluitend voor nieuw 
bestelde haarden in genoemd tijdvak, dus tot en 
met 31.01.2020. 

•  De algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene 
voorwaarden campagne’) zijn van toepassing 
op alle acties c.q. campagnes van Glen Dimplex 
Benelux B.V. 

Bestelprocedure:
•  De uitlevering van de Faber haarden vinden plaats 

vanaf 06.01.2020 tot en met uiterlijk 31.03.2020. 
•   Bestelperiode (het doorgeven van de orders) kan 

alleen tot en met 31.01.2020. 
•  Bij het bestellen na genoemde datum van 

31.01.2020 vervallen alle rechten van deze actie; 
reclamaties zijn niet mogelijk. 

Actievoorwaarden: 
•  De gratis cadeaus kunnen niet worden 

ingewisseld voor contanten en/of andere 
middelen of goederen. Heeft u uw keuze 
gemaakt, dan kan deze niet meer worden 
gewijzigd. 

•  De cadeaus worden u seperaat toegestuurd na de 
levering van de Faber haard.

•  De actie is niet van kracht in combinatie met 
andere acties en aanbiedingen van Glen Dimplex 
c.q. Faber.

•  Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik 
van deze campagne behoudt Glen Dimplex zich 
het recht voor om de actie zonder opgaaf van 
redenen te beëindigen.
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