
www.chicco.nl
* Aanbod van uitgestelde terugbetaling uitsluitend geldig bij aankoop van een Chicco Oasys 1 (Evo), Oasys 1 Isofi x (Evo), Go One Isofi x, Oasys 2-3, 
Oasys 2-3 Fixplus, Seat Up 012,  YouniverseFixof AutoFixFast autostoel. Kijk voor de deelnemingsvoorwaarden op de keerzijde of op www.chicco.nl. 

Van 01.05.2017 
t/m 02.07.2017 

€50
bij aankoop van Chicco Seat Up, Oasys, Go One Isofix, 
YouniverseFix of AutoFixFast autostoel 

CASHBACK*
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Uw gegevens:

Naam*: 
Voornaam*: 
Adres*: 
Postcode*:  Stad*:
Land*:
IBAN*: 
BIC*:

**Aanbod van uitgestelde terugbetaling, geldig van 01.05.2017 t/m 02.07.2017 inbegrepen, uitsluitend geldig bij aankoop van Chicco Oasys 1 
(Evo), Oasys 1 Iso� x (Evo), Go One Iso� x, Oasys 2-3, Oasys 2-3 Fixplus, Seat Up 012,  YouniverseFix of AutoFixFast autostoel. Aanbod niet geldig 
op de andere autostoelen van Chicco. Aanbod geldig in de deelnemende winkels in Nederland. Aanbod voorbehouden voor particulieren. 
Aanbod beperkt tot één terugbetaling van 50 euro per gezin (zelfde naam, zelfde adres, en/of zelfde IBAN). De terugbetaling wordt uitgevoerd 
via overschrijving binnen ongeveer 6 tot 8 weken. Aanbod niet cumuleerbaar met andere Chicco acties. Elke aanvraag dient binnen de 10 dagen 
volgend op de aankoopdatum die op de kassabon of op de factuur vermeld staat, verstuurd te worden. Elke aanvraag die meer dan 10 dagen na 
aankoopdatum verstuurd werd (datum poststempel of online registratie gelden als bewijs), of elk foutief geadresseerde, onleesbare, niet volledig 
ingevulde of onvoldoende gefrankeerde aanvraag zal als onbestaande beschouwd worden. Frankeerkosten worden op eenvoudig verzoek 
terugbetaald (volgens het geldende normale tarief). Bewaar een kopie van uw factuur of van uw kassabon om uw garantie te doen gelden. 
Overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens van 6 juli 2000, hebt u toegang tot uw persoonlijke informatie en kunt u eventueel de 
nodige recti caties aanbrengen. De geleverde informatie zal enkel gebruikt worden door HighCo Data Benelux, om uw aanvraag te verwerken, 
en zal niet gedeeld worden met derden. Ze wordt uit ons systeem gewist zodra uw aanvraag behandeld is. Deze gegevens zullen niet gebruikt 
worden voor commerciële doeleinden. 
* Verplicht in te vullen velden.

€50
* bij aankoop van Chicco Seat Up, Oasys, Go One Isofix, YouniverseFix of AutoFixFast autostoel 

Deze actie is geldig op de aankoop van 
een Chicco Oasys 1 (Evo), Oasys 1 Iso� x 
(Evo), Go One Iso� x, Oasys 2-3, Oasys 
2-3 Fixplus, Seat Up 012,  YouniverseFix 
of AutoFixFast autostoel in de periode 
van 01.05 t/m 02.07.2017** 

Hoe ontvangt u uw € 50? 
    Surf binnen de 10 dagen na aankoop-

datum (aangeduid op de factuur 
of kassabon) naar www.cashback
chiccooasys.nl, vul er uw gegevens 
in en volg de verdere stappen. Tijdens 
het registreren dient u een foto/scan 
van de kassabon up te loaden.

    Of u kunt ook uw volledige gegevens* 
op dit formulier leesbaar en in hoofd-
letters invullen en dit samen met de 
originele kassabon (hou een kopie 
voor uzelf) waarop de naam, de aan-
koopdatum en de prijs vermeld staan 
binnen de 10 dagen na aankoop-
datum (aangeduid op de factuur 
of de kassabon) in een voldoende 
gefrankeerde envelop opsturen naar: 

CASH BACK AUTOSTOELEN 
C/O HIGHCO DATA 

P.B. 12481 
1733 ASSE

BELGIË

CASHBACK*

www.chicco.nl


