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ACTIE 1

Het goedkoopste

bio-merk
in België

aanbieden  

Vind je het ergens anders goedkoper, dan betaalt
Carrefour je het verschil terug (*).

Voorwaarden voor terugbetaling
(*) Op alle voedingsmiddelen, drogisterij-, hygiëne- en parfumerieartikelen van het merk Carrefour Bio in het reguliere
assortiment. De terugbetaling van het prijsverschil wordt per stuk in Bonuspunten berekend op vertoon van het kasticket
van Carrefour (van een Carrefour Hypermarkt, Carrefour Market, Carrefour Express in België of een Carrefour Drive) en
een bewijs van het aanbod van een concurrerende supermarkt gevestigd in België (met het oog op de herkomst van
het product, verpakking, grootte en de datum van het aanbod), geldig op het moment van de aankoop van het product
(d.w.z. tot 7 of 14 werkdagen na de aankoop bij Carrefour) in de hierboven vermelde Carrefour-winkels. Aanbod niet
geldig op de artikelen die op het internet verkocht worden behalve als het om een Belgische concurrerende supermarkt
gaat. De actie is enkel geldig buiten promoties of groepsaanbiedingen en op vergelijkbare producten met een biolabel
(dezelfde herkomst voor verse producten, in een verpakking van vergelijkbare aard en grootte, ofwel maximaal 2 keer
groter of 2 keer kleiner). Het verzoek om terugbetaling moet binnen 14 werkdagen na de aankoop en binnen
7 werkdagen voor groenten en fruit ingediend worden via het formulier op www.carrefour.eu (Klantendienst) of
door te schrijven naar Carrefour Belgium - Klantendienst, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel. Actie geldig binnen een
straal van 15 km tussen de Carrefour-winkel waar de aankoop gebeurde en de winkel van de betrokken aanbieding, van
10/09/2018 t.e.m. 09/03/2021. De terugbetaling in Bonuspunten gebeurt slechts één keer. Gebruik in overeenstemming
met de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card. Behoudens drukfouten. Aanbieding voorbehouden aan
houders van een geldige Carrefour Bonus Card.

