Panier De Yoplait 100% CASHBACK:
DEELNAMEVOORWAARDEN
✔ Actie geldig bij aankoop van één van de vier verpakkingen van “Panier De Yoplait”:

●
●
●
●

Panier Rode Vruchten 6x130g (EAN 3329770064270)
Panier Gele Vruchten 6x130g (EAN 3329770064263)
Panier 0% Rode Vruchten 6x130g (EAN 3329770064256)
Panier 0% Gele Vruchten 6x130g (EAN 3329770064249)

✔ 100% terugbetaald (maximumbedrag van € 3,09/stuk)
✔ Actie geldig voor aankopen tussen 01/07/2019 en 11/08/2019
✔ Online terugbetalingsprocedure:
O Surf naar http://www.yoplaitpromo2019.be/

O Vul het online formulier in vóór 25/08/2019
O Alle velden moeten worden ingevuld voor een geldige deelname
O Voeg een foto of scan van uw volledige ticket toe dat uw aankoop en de datum bewijst. Gelieve
datum en product te omcirkelen.
O Pivott zal u de waarde van het product (met een maximumbedrag van € 3,09) door middel van
een bankoverschrijving terugbetalen binnen de 6 weken na ontvangst
✔ Aanbod enkel geldig voor deelnemers met domicilie in België
✔ Aanbod enkel geldig bij de volgende retailers: Carrefour en Colruyt
✔ Maximaal één deelname per IBAN rekeningnummer en gezin
✔ Dubbele, onvolledige of onleesbare inzendingen worden niet verwerkt

✔ Uw persoonlijke gegevens zullen in een bestand van HighCo DATA Benelux geregistreerd worden.
Het bestand zal enkel voor deze actie gebruikt worden. Indien u aangekruist heeft dat u op de hoogte
wenst te worden gehouden van promoties en nieuwe producten van Pivott, zullen uw gegevens in
het bestand van Pivott (Schaarbeeklei 647, 1800 Vilvoorde) worden opgenomen. Overeenkomstig de
Wet Bescherming Persoonsgegevens beschikt u over een recht op toegang, verbetering of verzet
betreffende uw gegevens.
✔ Pivott behoudt zich het recht de bon niet terug te betalen bij onvoldoende aankoopbewijs of
indien het terugbetalingsformulier niet correct werd ingevuld
✔ Gelieve de Highco DATA consumentendienst te contacteren voor alle vragen betreffende de
verwerking en terugbetaling van de aanvragen:

-

via telefoon op 02 / 352 03 90 van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u
via mail op infolijn@highco.be

