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ACTIEVOORWAARDEN CONSUMENTENACTIE ASKO GRATIS WASMIDDEL 

 

De actie, “ontvang een half jaar gratis wasmiddel” (hierna “de Actie”) is een consumentenactie van 

ATAG België B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd te Atomveldstraat 10, 9450 Denderhoutem. 

 

Looptijd van de actie:  

-De Actie loopt van 01/07/2022 tot en met 15/08/2022. 

-ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment te beëindigen (waarbij de 

factuurdatum leidend is voor de vraag of er al dan niet recht is om deel te nemen). Indien dit het geval 

is, zal dit (tijdig) gecommuniceerd worden middels  https://be.asko.com/. 

-In geval van voortijdige beëindiging zal dit tenminste tien (10) dagen van tevoren worden 

aangekondigd. 

 

Modellen: 

-De Actie is uitsluitend van toepassing op de aankoop van apparaten van het merk ASKO, welke te zien 

zijn op de website https://be.asko.com/. Het gaat in deze Actie specifiek om de volgende apparaten: 

W2084C.W/2, W2086C.W/2, W4086C.W/2, W4086C.S/2, W4096P.W/2, W4096R.W/2, W6098X.W/2, 

W4114C.W/2, T208C.W, T208H.W, T408HD.W, T408HD.S, T608HX.W, T409HS.W, T411HD.W 

 

Procedure: 

-Na aanschaf van een van de deelnemende producten van ASKO, ontvang je via je verdeler 1 doos 

kleurwasmiddel (6 flessen). 

 

Overige bepalingen:  

-Een consument kan, per aangekocht product, slechts eenmaal aanspraak maken op de Actie. 

-Wij houden ons altijd het recht voor om het origineel van het aankoopbewijs op te vragen en deze te 

verifiëren bij de dealer voordat wij de wasproducten aanleveren. 

-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 

-ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, de Actie te 

beëindigen of aan te passen. Voor deze wijzigingen kan de website https://be.asko.com/ worden 

geraadpleegd. De op het moment van de aankoop gepubliceerde actievoorwaarden vinden toepassing. 

 

Zet- en typefouten voorbehouden. 
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