
100% GROHE Geniet Garantie op alle GROHE douchesystemen!
Op elk GROHE douchesysteem krijgt u tot 30 dagen na aankoop 100% GROHE Geniet Garantie.  
Bevalt het douchesysteem, om welke reden dan ook, niet wordt het volledige aankoopbedrag vergoed. 
Hieronder vindt u het GROHE Geniet Garantieformulier. Leest u in geval van retourzending ook zorgvuldig 
de garantievoorwaarden.

GROHE  
GEniEt GaRantiEfORmuLiER

Reden waarom u gebruik wilt maken van de GROHE Geniet Garantie:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Voorletters:                  m/v

telefoon:

aankoopbedrag (incl. 21% BtW):

adres:           Huisnummer:

iBan-nummer*:

naam:

E-mailadres:

Postcode:           Woonplaats:

aankoopdatum GROHE douchesysteem:

Gekocht bij:           te (plaats):

* Bankrekening dient op naam van de inzender te staan.

Dit volledig ingevulde formulier dient binnen 30 dagen na de aankoopdatum welke op de aankoopbon
staat, in het bezit te zijn van Grohe nederland, metaalstraat 2, 2718 SW, Zoetermeer, samen met het 
onbeschadigde GROHE product, en (kopie van) de aankoopbon.

u geeft aan kennis genomen te hebben van de garantievoorwaarden  
en heeft dit garantieformulier naar waarheid ingevuld.

Handtekening:
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aCtiEVOORWaaRDEn GROHE GEniEt GaRantiE

1. De GROHE Geniet Garantie geldt voor alle GROHE douchesystemen welke in de periode 1 januari 2015
 tot en met 31 december 2015 in nederland zijn gekocht via een GROHE verkoopadres.

2. indien, om welke reden dan ook, het GROHE douchesysteem welke gedurende de actieperiode  
gekocht is niet bevalt, wordt het volledige aankoopbedrag vergoed.

3. alleen consumenten kunnen bij Grohe nederland een beroep doen op de GROHE Geniet
 Garantie met een maximum van 1 deelname per adres (postcode plus huisnummer).
 De GROHE Geniet Garantie geldt niet voor wederverkopers van GROHE.

4. in geval van retourzending dient het volledig ingevulde GROHE Geniet Garantieformulier samen  
met het onbeschadigde GROHE douchesysteem, de originele verpakking van de GROHE douche  
en (kopie van) de aankoopbon, binnen 30 dagen na aankoop in het bezit te zijn van Grohe nederland. 
als aankoopdatum geldt de op de aankoopbon aangegeven datum.

5. De onder punt 4 genoemde items kunnen verzonden worden aan Grohe nederland,
 metaalstraat 2, 2718 SW, Zoetermeer.

6. na tijdige ontvangst van de onder punt 4 genoemde items zal Grohe nederland binnen
 30 dagen het aankoopbedrag van het betreffende GROHE product overmaken aan de
 inzender.

7. Grohe nederland behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag niet terug te
 betalen, wanneer sprake is van:
 •  te late ontvangst (meer dan 30 dagen na de aankoopdatum zoals deze  
     vermeld staat op de aankoopbon
 •  Beschadiging van het GROHE product
 •  Het niet volledig inzenden van de onder artikel 4 genoemde items
 •  Onvolledig ingevuld GROHE Geniet Garantieformulier
 •  Kennelijke veranderingen op de aankoopbon
 •  aankoop van GROHE product buiten de in artikel 1 genoemde actieperiode
 •  aankoopbon van in het buitenland aangeschafte GROHE product
 •  Vermoeden van oneigenlijk gebruik van de GROHE Geniet Garantie

8. Grohe nederland behoudt zich het recht voor de actie GROHE Geniet Garantie zonder
 opgave van redenen eerder te beëindigen dan 31 december 2015 en zal in dat geval
 daar melding van maken via de website www.grohe.nl. GROHE Geniet Garantieformulieren die  

op dat moment reeds in bezit zijn van Grohe nederland, zullen wel gehonoreerd worden.

nB. Op de actie is uitsluitend nederlands recht van toepassing, GROHE is niet aansprakelijk voor
eventuele typ-, druk- of zetfouten.
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