
Bij aanschaf van een nieuwe Raymarine i70, p70 of p70R en inruil 
van uw oude instrument display of stuurautomaat bedieningsunit. 

Ongeacht de staat en merk van uw inruil.
van uw oude instrument display of stuurautomaat bedieningsunit. 

Ongeacht de staat en merk van uw inruil.
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1. Om in aanmerking te komen voor de cash 
back op uw nieuwe Raymarine i70, p70 of 
p70R dient u:

a)  Uw oude stuurautomaat bedieningsunit of 
instrument in te ruilen binnen de looptijd 
van deze actie,

b)  Dit Cash Back Formulier volledig in te vullen 
en te ondertekenen en:

c)  Dit formulier op te sturen, samen met: (a) 
de originele aankoopnota waaruit blijkt dat 
de aanschaf binnen de looptijd van deze 
actie heeft plaatsgevonden, (b)het in te 
ruilen instrument, (c) de volledig ingevulde 
garantiekaart, incl serienummer. Het 
retouradres vindt u bij 3. 

2.  Het volledig ingevulde cash back formulier, 
de originele aankoopnota en de volledig 
ingevulde garantiekaart samen geven u recht 
op het bedrag.

Deze actie is van toepassing op De 
aanschaf van actieproDucten in 
De perioDe  1 maart 2012 t/m 31 
mei 2012. De Datum op De originele 
aankoopnota is bepalenD of De 
aanschaf binnen De actieperioDe 
heeft plaatsgevonDen 
uiterste retourDatum van De 
inruilproDucten is 15 juni 2012. 
De Datum poststempel is bepalenD 
of De zenDing op tijD is ingeDienD. 
zenDingen na 15 juni 2012 worDen 
niet geaccepteerD.

3.  Retouradres:
 TRADE IN OFFERS 2012 
 Raymarine Nederland
 Florijnweg 21-G
 6883 JN  VELP

U ontvangt uw originele aankoopnota retour, 
wij adviseren u echter om een kopie te maken 
voor uzelf.

4.  algemene voorwaarden
 Deze cash back actie is enkel voor klanten 

die het betreffende product in Nederland 
aanschaffen, bij een door Raymarine 
Nederland beleverde leverancier. Vraag 
uw leverancier vooraf, om teleurstelling te 
voorkomen.

5.  Deze aanbieding kan niet worden 
gecombineerd met eventueel andere Cashback 
acties van Raymarine. 

6.  De actie is van toepassing op de aanschaf 
van nieuwe actieproducten. Gebruikte of 
refubished producten alsmede op online 
veilingsites aangeschafte producten zijn 
nadrukkelijk uitgesloten.

7.  De actie is alleen van toepassing op 
genoemde actieproducten bij losse aanschaf, 
niet als deze producten onderdeel zijn van een 
pack.

8.  U kunt per aangeschaft actieproduct slechts 1 
claim indienen

9.  Onvolledige claims (zoals ontbrekende inruil, 
niet of onvolledig ingevulde garantiekaart 
of cashback formulier) zijn niet geldig. 
Raymarine kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor onvolledige claims en ook niet 
voor beschadigde, vertraagde of met de post 
verloren gegane zendingen.

10.  Met deelname aan deze actie gaat u accoord 
dat Raymarine enkel gehouden is tot 
uitbetaling van het toegezegde inruilbedrag 
aan daarvoor in aanmerking komende klanten. 
Raymarine is nadrukkelijk niet aansprakelijk 
voor enige gevolgschade.

11.  Indien u een aangeschaft actieproduct retour 
brengt, vervalt uw aanspraak op het cash back 
bedrag. Eventueel reeds uitbetaalde premie 
dient te worden terugbetaald.

12.  Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 
maximaal 6 weken.

13.  Het indienen van de cash back claim houdt in 
dat u de voorwaarden gelezen en begrepen 
hebt en er mee accoord bent.

14.  Raymarine zal uw persoonlijke informatie 
gebruiken om de cash back af te handelen.

promoter: 
raymarine uk limited, cartwright Drive,  
segensworth, fareham,  

Actievoorwaarden

uw gegevens:

naam:

aDres:

lanD: postcoDe:

telefoon:

e-mail:*

*  Raymarine zal uw persoonlijke informatie gebruiken om de cash back af te handelen.

Vinkt u dit hokje aan als u informatie per 
e-mail wilt ontvangen over Raymarine 
producten en diensten van Raymarine of uw 
plaatselijke dealer.

Actieperiode 01-03-2012 t/m 31-05-2012

EU CASHBACK FORmUlIER

uw bankgegevens:

naam rekeninghouDer:

bankrekening:

Datum en hanDtekening:

proDuct gegevens:

aangeschaft proDuct:

ingeruilD proDuct:

Vinkt u dit hokje aan indien u geen 
informatie wenst te ontvangen van 
Raymarine of uw plaatselijke dealer.

raymarine nederland
Florijnweg 21-G
6883 JN  VELP
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