
Actievoorwaarden
Beko Smart & Steam
Tijdelijk 3 jaar garantie   

1. Deze actie is geldig bij aankoop van een promotiemodel Beko 
Smart&Steam wasmachine gedurende de actieperiode van 15 september 
t/m 15 november 2019.

2. De actie is geldig op de volgende Beko promotiemodellen wasmachines: 
WTV7740BSC, WTV7714MM, WTV71483CSB, WTV81483CSB, 
WTV8814MMC en WTV8740BSC.

3. Deze actie geldt uitsluitend op geselecteerde Beko promotiemodellen 
gekocht bij één van de deelnemende winkels en/of webshops.

4. De standaard fabrieksgarantie is 24 maanden. Deze actie geeft recht op 
één jaar verlenging van de standaard fabrieksgarantie bij technische en 
mechanische defecten. Bekijk de garantievoorwaarden op mybeko.nl/
SmartSteam.  

5. De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten die woonachtig 
zijn in Nederland.

6. Uitsluitend geregistreerde aankopen met daarbij een kopie van de 
aankoopnota, het serienummer van het apparaat, NAW-gegevens en een 
screenshot van de geschreven review worden in behandeling genomen. 
De registratie kan gestuurd worden naar smartsteam@asogem.nl.

7. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 
werkdagen na registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de 
deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op 
schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

8. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan 
de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 30 
november 2019 worden niet gehonoreerd. 

9. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in 
te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden 
en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te 
hebben ingediend. 

10. De deelnemer ontvangt het garantiecertificaat in de regel binnen 6 
tot 8 weken nadat Beko de registratie met kopie aankoopbewijs heeft 
ontvangen en goedgekeurd. 

11. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 
12. Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op tweedehands 

producten. 
13. Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen 

dubbele aanvragen met hetzelfde serienummer ingediend kunnen 
worden. 

14. In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de deelname 
aan de actie. 

15. Beko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie/
gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.

16. Beko/Asogem Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van de promotiemodellen bij de winkels en webshops van 
aangesloten dealers. Mocht een promotiemodel niet voorradig zijn binnen 
de actieperiode, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan 
deze actie.

17. Beko is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie 
omtrent deze actie in de winkel (offline en online). Beko kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de 
winkelvloer.

18. Beko behoudt zich ten alle tijde het recht voor ingezonden documenten en 
bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht 
voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed. 

19. Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun je 
melden via smartsteam@asogem.nl. Vragen aangaande de verwerking van 
persoonsgegevens kan je stellen via verkoop@asogem.nl. Onze volledige 
privacy policy is te vinden op http://nl.beko.com/cookies-policy-nl.html. 

20. In deze context heeft Asogem Nederland de status van verantwoordelijke 
voor de verwerking, dit zoals gedefinieerd in de GDPR (General 
Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 

21. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem 
Nederland B.V. strikt vertrouwelijk behandeld conform de GDPR of AVG. 
Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven. 

22. Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de 
mogelijkheid aan te geven of je de informatie of mededelingen van Beko 
wilt ontvangen, andere dan nodig voor het goed volbrengen van deze 
actie. Je hebt steeds de mogelijkheid om deze toestemming later terug te 
trekken.

23. Asogem Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen 
en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie 
voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Asogem 
Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden 
kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de 
deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op 
enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet 
tijdig verstrekken van de verlengde garantie.

24. Asogem Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden 
tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval 
van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of 
vervangende actie, in welke vorm dan ook.

25. Asogem Nederland B.V. is ten allen tijde gerechtigd deelname van 
deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing 
hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat 
voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend 
product of actie, in welke vorm dan ook.

Indien je in de periode van 15 september t/m 
15 november een promotiemodel Beko Smart & Steam 
wasmachine aanschaft en een review schrijft, ontvang 
je tijdelijk 3 jaar garantie. 
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