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ACTIEVOORWAARDEN “ETNA Retro koelen IXXI campagne  
 

De Actie, “ETNA Retro koelen IXXI campagne” (hierna te noemen: “de Actie”) is een consumentenactie 
van ATAG Nederland B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd aan de Impact 83, 6921 RZ Duiven.  
 
Looptijd van de Actie: 
De Actie loopt van maandag 23 januari t/m zondag 30 juli 2023. ATAG Benelux houdt zich het recht 
voor om de Actie, om haar moverende redenen, voortijdig te beëindigen (waarbij de einddatum van 
de actie leidend is voor de vraag of er recht is om deel te nemen) of de Actie te verlengen. Indien dit 
het geval is, zal dit gecommuniceerd worden middels de website www.etna.nl/acties. In geval van 
voortijdige beëindiging zal dit veertien (14) dagen van tevoren worden aangekondigd. 
 
De Actie: 
De Actie houdt in dat een consument, tijdens de actieperiode een digitale cadeaubon van IXXI 
ontvangt t.w.v. 100,- euro bij aanschaf van een ETNA Retro koelkast bij een aan de Actie deelnemend 
verkooppunt. 
 
Procedure: 
De consument koopt tijdens de actieperiode een ETNA Retro koelkast (zie hieronder voor 
deelnemende typenummers) bij een deelnemend verkooppunt. Na aankoop gaat de consument 
naar etna.nl/acties en vult daar het actieformulier in. Verplichte velden voor het inzenden van dit 
formulier zijn het uploaden van de aankoopbon alsmede het e-mailadres van de consument. De 
aankoopbon is alleen geldig wanneer de volgende gegevens duidelijk zichtbaar zijn: de naam van 
de dealer, de datum van aanschaf en het product. Na inzending van het formulier ontvangt de 
consument een bevestiging van inzending. Voor elke Retro Koelkast die conform de voorwaarden 
van de Actie wordt gekocht heeft de consument recht op één digitale cadeaubon t.w.v. € 100,-.  De 
consument ontvangt uiterlijk binnen twee weken na verzending van het formulier de digitale 
cadeaubon. Deze wordt door IXXI Concepts BV rechtstreeks aan de consument verstrekt. De 
cadeaubon dient uiterlijk een maand na einddatum van de Actie te worden aangevraagd via het 
online actieformulier. De digitale cadeaubon kan alleen verzilverd worden via de website van IXXI: 
www.ixxi.com en is derhalve niet in te wisselen tegen geld. 
 
Deelnemende typenummers 
Deze Actie is geldig op het ETNA Retro assortiment koelen. Dit bestaat uit de volgende typenummers 
(zolang de voorraad strekt): KVV793ZWA, KVV793LZWA, KVV793GRO, KVV793BEI, KVV7154ZWA, 
KVV7154LZWA, KVV7154GRO, KVV7154BEI, KVV754ZWA, KVV754GRO, KVV754BEI, RBT1154GRO, RBT154BLA, 
RBT154BOR. 
 
Deelnemende dealers/verkooppunten 
De aan de Actie deelnemende dealers / verkooppunten zijn zichtbaar via de landingspagina 
etna.nl/retro. In de dealerlocator is een overzicht te vinden van de fysieke winkels waar de Actie 
geldig is. Via de ‘koop nu’ button zijn de online verkooppunten te vinden.  

http://www.etna.nl/acties
http://www.ixxi.com/
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Overige bepalingen 

a. Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy 
statement. Deze is in te zien op www.atagbenelux.com/privacy-statement.aspx; 

b. Door het meedoen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van 
diens/haar persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gemaild te worden 
in het kader van correspondentie rondom de actie; 

c. ATAG Benelux is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar 
moverende redenen; 

d. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten voor de actie, 
indien blijkt dat de deelnemer niet gebruik maakt van zijn eigen identiteit en/of indien de 
verstrekte informatie onvoldoende duidelijk is.  

e. ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Actie te 
beëindigen of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website www.etna.nl/acties 
worden geraadpleegd. De op het moment van de aankoop gepubliceerde 
actievoorwaarden vinden toepassing. 

 
Zet- en drukfouten voorbehouden. 
 


