
2 weken op proef 
Tevreden of geld terug



WAT MOET JE DOEN INDIEN JE NIET TEVREDEN BENT? 

• Scan binnen de 2 weken na aankoop van je luchtontvochtiger de QR-

code of SMS RETOURDELONGHI-NL naar 0460/213.580 om jouw 

retour onmiddellijk aan te vragen via je smartphone.

• Of surf naar www.delonghi.be indien je je wil registreren via de 

computer. 

• Vul het registratieformulier in. Je ontvangt automatisch een 

bevestigingsmail van jouw registratie.

•  Print de bevestigingsmail uit en stuur deze samen met de ontvochtiger 

(onbeschadigd) in de originele verpakking en een kopie van je 

aankoopbewijs naar het adres vermeld in de bevestigingsmail.

ACTIEVOORWAARDEN: 

• De actie is geldig bij aankoop van een actiemodel* vanaf 1 september 

2022 t.e.m. 31 maart 2023 in een deelnemend verkooppunt in 

België of Luxemburg. Actie geldig voor aankopen in fysieke winkels 

gelegen in België en Luxemburg, internetaankopen op .be websites 

of aankopen op bol.com met levering in België tussen 01/09/2022 

en 31/03/2023.

•  Stuur de ontvochtiger binnen de 3 weken na aankoop (uiterste 

inzenddatum 15 april 2023) onbeschadigd en in de originele 

verpakking met de bevestigingsmail en een kopie van je 

aankoopbewijs retour naar het adres vermeld in de bevestigingsmail.

•  De’Longhi is niet verantwoordelijk voor beschadigingen tijdens het 

transport.

•  Portkosten worden niet terugbetaald.

•  Latere, onvolledige of beschadigde inzendingen worden niet in 

behandeling genomen.

•  Na ontvangst en controle van jouw retourzending, wordt het 

aankoopbedrag binnen de 4 weken overgemaakt naar jouw 

Belgische of Luxemburgse bankrekening.

•  De’Longhi behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment 

stop te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave.

•  Druk- en typefouten voorbehouden.

•  Actie niet cumuleerbaar met andere acties op ontvochtigers.

*Deelnemende actiemodellen: 
DEX 210
DEX 212F
DEXD 214F 
DEXD 216F 
DDSX 220 
DDSX 225 
DDSX 220WF 
DDSX 220WFA 
DD 230P 
DNS 65 
DNS 80  

Gefeliciteerd met je aankoop van een De’Longhi luchtontvochtiger. 

We zijn ervan overtuigd dat dit apparaat je zeker zal bevallen. Door het 

gebruik van een luchtontvochtiger wordt het vochtprobleem in huis op 

een praktische, efficiënte en economische wijze opgelost. We geven jou 

de kans het apparaat uitgebreid te testen. Mocht je na 2 weken nog niet 

overtuigd zijn, heb je de mogelijkheid om het toestel terug te sturen, en 

dan betalen we je het aankoopbedrag terug. 

Scan mij om jouw retour 
aan te vragen.


