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Actie voorwaarden  
FIBARO Home Center 3 + Google Nest Hub Bundle 
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Doelgroepen voor deze actie:  

• Particuliere gebruikers. Je kunt in de actieperiode maximaal 1 Google Nest Hub aanvragen. Per 
serienummer kun je maximaal 1 Google Nest Hub aanvragen.   

 
Looptijd van de actie:  

De actie loopt van 1 oktober 2020 t/m 31 januari 2021. Je kunt de gelimiteerde FIBARO Home Center 3 + Google 
Nest Hub bundle registreren* t/m 31 maart 2021 op fibarobenelux.com/promo/  

Let op: registreren van de FIBARO Home Center 3 kan tot uiterlijk 2 maanden na aankoop.  

Actievoorwaarden:  

1. De actie geldt uitsluitend bij aankoop van de FIBARO Home Center 3 + Nest bundel editie bij een officiële 
in Nederland, België of Luxemburg gevestigde FIBARO dealer. Op de landingspagina van FIBARO.com kun 
je de deelnemende verkooppunten vinden. Neem bij twijfel eerst contact op met FIBARO Benelux (via 
support@fibarobenelux.com) of direct met het verkooppunt.   

2. De aankoopdatum ligt in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 januari 2021. De aankoopdatum dient 
zichtbaar op de aankoopnota/factuur van de dealer te staan.  

3. De registratie dient plaats te vinden vóór eind maart 2021. Aanvragen ingediend na de sluitingsdatum 
worden niet in behandeling genomen.  

4. De registratie dient plaats te vinden uiterlijk 2 maanden na aankoop. 
5. Het deelnemende actieproduct betreft: FIBARO Home Center 3 + Google Nest Hub bundle met EAN code: 

5902701702755 
6. Indien tijdens de actieperiode de EAN code wijzigt, dan geldt de actie ook voor de opvolger of vervanger 

van het betreffende product. De nieuwe EAN code zal met een datum aan dit document worden 
toegevoegd.  
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De aanvraagprocedure:  

We willen het hoogstnodige van je weten om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dat doen we om 
misbruik van de actie te voorkomen. Dank voor je begrip hiervoor.  

Registreer je aankoop op fibarobenelux.com/promo Na goedkeuring van je registratie sturen we een (digitale) 
voucher ter verzilvering in de Google Store.  

De volgende gegevens moet je voor de aanvraag verplicht uploaden. Indien de gegevens niet compleet of niet 
juist zijn wordt je aanvraag niet in behandeling genomen.  

1. Aankoopnota. Daarop moeten het factuur- en modelnummer en de barcode staan. En de naam- en 
adresgegevens van jezelf en je dealer. De factuurdatum moet liggen tussen 1 oktober 2020 t/m 31 januari 
2021 In sommige gevallen staat het factuurnummer niet op de factuur. In dat geval moet je ook het 
betaalbewijs (kassabon) samen met de factuur uploaden in een bestand.  

2. Kocht je je bundel in een winkel waar geen aankoopnota of factuur wordt gegeven, dan moet je een 
genummerde kassabon uploaden en het bonnummer registreren.  

Volg de invulvelden van de registratie. Alle velden zijn verplicht. Vul je het formulier niet compleet in, dan wordt 
je aanvraag niet in behandeling genomen.  

Let op: pak- of verzendbonnen, orderbevestigingen, pro-forma facturen of bankafschriften worden niet 
geaccepteerd. Je aanvraag wordt niet in behandeling genomen als je de gevraagde informatie niet compleet of 
onjuist met ons deelt.  

Extended Care 

Je aanvraag voor het gratis actie-item wordt ook meteen gebruikt voor automatische verlenging van je apparaat 
naar 3 jaar. Dat werkt als volgt: zodra je de aanvraag verstuurt, wordt automatisch een serienummer registratie. 
Daarna ontvang je een bevestigingsmail van je registratie en de verlengde garantie.  

Wat verder nog van belang is:  

1. Indien het apparaat wordt geretourneerd aan het verkooppunt dan vervalt het recht op het gratis actie-
item. Eventueel reeds toegezonden actie-items dienen geretourneerd te worden naar FIBARO Benelux, 
Kiotoweg 119, 3047BG Rotterdam.  

2. Het gratis actie-item wordt niet door FIBARO Benelux of het verkooppunt verstuurd worden.  
3. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de voucher te verzilveren binnen de 

actieperiode.  
4. Bij gegrond vermoeden van misbruik van een actie kan FIBARO Benelux besluiten dat je in de toekomst 

niet meer mee kunt doen met FIBARO acties.  
5. Je gaat automatisch akkoord met de algemene actievoorwaarden en hebt kennis genomen van ons 

privacybeleid. Op https://fibarobenelux.com/privacy-verklaring/ lees je hoe we verantwoord omgaan met 
je persoonsgegevens.  

 

 


