
Meet the 
beauty of water.

hansgrohe.be

*

verlengd  
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Croma Select S 
280 Air 1jet

•  Brede hoofddouche van 
280mm met Airpower

•  Select handdouche met 
3 straalsoorten

Ref. 26790000 - € 895,00**

Ref. 26794000 - € 895,00**

Ref. 26792000 - € 1.110,00**

€ 100 CASHBACK  
bij aankoop van deze hansgrohe Showerpipes*

Raindance  
E 300 Air 1jet

•  Brede hoofddouche  
van 300 x 300mm met Airpower

•  Select handdouche  
met 3 straalsoorten

•  Tablet van 350mm, ideaal  
voor al uw doucheproducten

Ref. 27361000 - € 1.550,00**

Ref. 27362000 - € 1.550,00**

*  Deze actie is geldig van 1 maart 2018 t.e.m. 30 november 2018 bij aankoop van één van de deelnemende referenties bij een hansgrohe verdeler met een fysiek winkelpunt in België 
en in het Groothertogdom Luxemburg. 1 deelname/terugbetaling per IBAN/huishouden. De cashback wordt op het door u opgegeven rekeningnummer gestort binnen de 8 weken 
na ontvangst van de aanvraag. Uiterste inleveringsdatum: 31/12/2018 (postdatum). Enkel geldig voor Belgische en Luxemburgse bankrekeningen. Niet cumuleerbaar met andere 
acties of kortingen van hansgrohe. Uitsluitend voor particulieren. Terugbetaling in cash is niet mogelijk. Reglement, algemene voorwaarden en verkooppunten: www.hansgrohe.be. 
Er zal geen gevolg worden gegeven aan onleesbare inzendingen, niet volledig ingevulde of onvoldoende gefrankeerde aanvragen. **Brutoprijs exclusief BTW op 01/01/2018.

Hoe ontvangt u uw terugbetaling?
 1. Vul onderstaand formulier volledig in, duid op uw factuur de referentie  

van het deelnemend product en de aankoopdatum aan 
 2. Stuur beide documenten naar dit adres op in een  voldoende gefrankeerde omslag:

ENKEL HOOFDLETTERS A.U.B.

EAN Code product (vindt u op de verpakking van de Showerpipe): _____________________________________________

IBAN: ______________________________________________________________________________

Voornaam: __________________________ Naam: _________________________________________

Straat + nr: __________________________________________________________________________

Gemeente: __________________________________________________ Postcode: _______________

E-mail: ______________________________________________________________________________

 Ja, ik wens per e-mail op de hoogte gehouden te worden van promoties en nieuwigheden van hansgrohe.

Cashback hansgrohe  
C/O HIGHCO DATA P.B. / B.P. 12944 

1733 ASSE


