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Spaarprogramma:














De zogeheten ‘Clivet Punti sparen met Airview’ actieperiode loopt voor onbepaalde tijd.
De actie geldt niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen of kortingen.
Actiemodellen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
U verdient Clivet Punti op basis van gerealiseerde omzet op de aanschaf van de geselecteerde
producten uit onze productcategorie Comfort Airconditioning.
Orders die ter reservering zijn opgenomen buiten de actieperiode vallen niet onder de actie.
Deelname aan deze actie vereist inschrijving via de website.
Deelname aan deze actie betekent acceptatie van de voorwaarden.
De actie is een promotionele actie van Airview Luchtbehandeling voor installateurs, derden
kunnen geen aanspraak maken op deze actie.
De startdatum van de spaaractie is 1 april 2020, bestellingen die in de periode van 1 april
2020 tot heden zijn gedaan zullen met terugwerkende kracht worden verwerkt.
Een overzicht van de gespaarde Clivet Punti vindt u terug in uw account op sparen.airview.nl.
Voor een actueel overzicht van de gespaarde Clivet Punti wordt wekelijks de puntentelling
bijgewerkt.
De Clivet Punti worden toegekend na bestelling.
Het puntentegoed van de deelnemer betreft een virtueel tegoed welke uitsluitend kan worden
gebruikt bij de aankoop van producten op de daarvoor bestemde internetsite van het
spaarprogramma. Punten blijven geldig tot en met 31 december van het jaar volgend op het
jaar waarin deze zijn bijgeboekt.

Cadeaus:







Cadeaus kunnen uitsluitend digitaal besteld worden via uw account op sparen.airview.nl.
Cadeaus kunnen uitsluitend worden geleverd op het bij ons bekende bedrijfsadres.
Cadeaus kunnen uitsluitend worden geleverd ter attentie van directie.
Cadeaus worden franco afgeleverd.
Cadeaus zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Airview Luchtbehandeling behoudt zich het
recht een gelijkwaardig alternatief te bieden waar nodig.
Afbeeldingen en beschrijvingen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Overig:




Airview Luchtbehandeling behoudt het recht de spaaractie vroegtijdig te beëindigen, te
veranderen, te verlengen, de voorwaarden van de actie te wijzigen of installateurs uit te
sluiten van deelname.
Aanvullende voorwaarden vanuit Sparco International B.V. zijn inzichtelijk bij aanmelding in
uw account op sparen.airview.nl.

Vragen?
Voor vragen over ons spaarprogramma kunt u contact met ons opnemen met 078-65 21 801 of
mailen naar marketing@airview.nl.

