
Voorwaarden voor deelname aan de promotie  
"Gigaset Cashback 2023  
 
1. De promotor van de actie is Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt (hierna 

"Gigaset"). 
 
2. De actie "gigaset cashback" wordt uitgevoerd door marken mehrwert AG, Schildkrötstr. 15 

68163 Mannheim (hierna "marken mehrwert"). Als u vragen heeft over de promotie, kunt u per e-mail 

contact opnemen met marken mehrwert via gigaset@markenmehrwert.com. 
 
3. Promotionele toestellen: Deze actie geldt voor Gigaset-telefoons van de series Gigaset COMFORT 

5*** en Gigaset E560**, hierna te noemen "promotionele toestellen", mits deze zijn aangeschaft bij 
een dealer in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. De exacte modelaanduidingen en het 
EAN (European Article Number) vindt u in bijlage 1. 
Het EAN is afgedrukt op de verpakking van de promotieproducten. 

 
4. Promotieperiode: De promotie geldt voor aankopen tussen 01.06.2023 en 31.08.2023. Voor Frankrijk 

geldt een andere promotieperiode van 15.7.2023 tot 15.09.2023.  
 
5. In aanmerking komende personen: 

 

Consumenten overeenkomstig § 13 BGB komen in aanmerking indien zij ouder zijn dan 18 jaar, 
een verblijfplaats hebben in de Europese Unie, in het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland, houder 
zijn van een bankrekening die bereikbaar is via de SEPA-betalingsstandaard en binnen de 
promotieperiode promotieapparaten hebben gekocht bij een detailhandelaar in de EU, in het Verenigd 
Koninkrijk of in Zwitserland. De factuurdatum van het aankoopbewijs is bepalend.  

 

Commerciële klanten komen in aanmerking als hun maatschappelijke zetel in de EU, het VK of 
Zwitserland ligt, zij een bankrekening hebben die bereikbaar is in de SEPA-betalingsstandaard en de 
gekochte promotieapparatuur uitsluitend bestemd is voor gebruik op de winkelvloer. 
 
Groot- en detailhandelaren komen niet in aanmerking voor deelname, ook al treden zij op namens 
verenigingen van eindgebruikers. Voorts zijn verkoop via online-veilingen, verkoop van gebruikte 
apparatuur en particuliere verkoop uitgesloten van deelname aan de actie.  
 

6. Registratie: Om deel te nemen aan de promotie moet de in aanmerking komende persoon zich binnen 
een periode van 30 dagen na de aankoopdatum registreren op de website www.gigaset-cashback.com 
met naam, adres, e-mailadres (voor commerciële klanten ook btw-identificatienummer) en 
bankrekeninggegevens.  
 

7. Verzoek om terugbetaling: Om een verzoek om terugbetaling in te dienen, moet de in aanmerking 
komende persoon die zich overeenkomstig artikel 6 heeft geregistreerd, een verzoek om terugbetaling 
indienen via de website www.gigaset-cashback.com. Hier moet het EAN van het promotieapparaat 
worden vermeld en een kopie van het factuurbewijs worden bijgevoegd.  
 

8. Terugbetalingsbedragen: In aanmerking komende deelnemers die tijdens de actieperiode een of 
meer promotionele apparaten hebben gekocht tot een maximum totaalbedrag van € 500, ontvangen 
een terugbetaling van 15% van de werkelijk betaalde aankoopprijs volgens de factuur op de opgegeven 
rekening-courant nadat zij hun aanspraak op terugbetaling overeenkomstig artikel 7 effectief hebben 
doen gelden. De maximale terugbetaling per deelnemer bedraagt 75 euro. De terugbetaling geschiedt 
uitsluitend per bankoverschrijving. Contante betaling of betaling per cheque zijn uitgesloten. 
 

9. Krediet wordt normaal gesproken binnen 30 werkdagen na succesvolle verificatie van de geüploade 
factuurbon op de tijdens de registratie verstrekte rekeninggegevens verstrekt. De rechthebbende is 



verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Als de accountgegevens onjuist zijn en de 
overdracht van het tegoed daarom niet lukt, is Gigaset niet verplicht om contact op te nemen met de in 
aanmerking komende persoon en de juiste accountgegevens op te vragen. 

 
10. Indien de koopovereenkomst met de verkoper na de koop definitief wordt ontbonden, moet het 

terugbetaalde bedrag aan marken mehrwert worden teruggestort op de rekening waarvan de 
terugbetaling overeenkomstig punt 8 werd uitbetaald. In dit geval is de in aanmerking komende 
persoon verplicht om via het contactformulier contact op te nemen met marken mehrwert en hen op 
de hoogte te stellen van de terugbetaling.  
 

11. Gigaset behoudt zich het recht voor originele bonnen op te vragen en te controleren, alle inschrijvingen 
te controleren op naleving van deze deelnamevoorwaarden en zo nodig ontbrekende bonnen op te 
vragen. 

 
12. Indien een deelnemer zich inschrijft met onvolledige gegevens en/of onvolledige bonnen opstuurt, wordt 

hij/zij hiervan per post of e-mail op de hoogte gesteld en krijgt hij/zij de gelegenheid de ontbrekende 
bonnen binnen zeven dagen in te dienen. Indien de deelnemer niet binnen de termijn van zeven dagen 
aan het verzoek voldoet, vervalt zijn recht om aan de actie deel te nemen. Deze regeling heeft tot gevolg 
dat de inschrijvingstermijn wordt verlengd. (Punt 6.) 

 
13. Als een deelnemer zich inschrijft met misleidende, valse of frauduleuze informatie, wordt zijn inschrijving 

niet geactiveerd. Indien deelnemers de voorwaarden van de actie schenden, onjuiste informatie over 
zichzelf verstrekken, oneerlijke middelen gebruiken en/of vaker proberen deel te nemen aan de actie 
dan volgens deze deelnamevoorwaarden is toegestaan, heeft Gigaset het recht hen van de actie uit te 
sluiten. marken mehrwert stelt de deelnemer per e-mail op de hoogte van het feit dat zijn inschrijving 
niet meer in behandeling wordt genomen of dat hij van deelname aan de actie wordt uitgesloten. In 
geval van een reden tot uitsluiting zijn Gigaset en marken mehrwert gerechtigd om - ook achteraf - de 
terugbetaling van cashback te weigeren en reeds uitgekeerde bedragen terug te vorderen. 

 
 

14. marken mehrwert gebruikt de verzamelde deelnemersgegevens, d.w.z. naam, adres, e-mailadres en 
bankgegevens, uitsluitend voor de uitvoering van de actie. De deelnemer heeft te allen tijde het recht 
om zijn deelname aan de actie stop te zetten door een e-mail met als onderwerp "Uitschrijven" te sturen 
naar gigaset@markenmehrwert.com. Na afloop van de actie worden de verzamelde gegevens door 
marken mehrwert gewist of geblokkeerd. 

 
15. De deelnemer stemt in met deze deelnemingsvoorwaarden bij zijn inschrijving overeenkomstig artikel 

6.  
 
16. Gigaset heeft het recht de actie voortijdig te beëindigen indien een correcte uitvoering van de actie om 

technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. 
 

17. Deze cashback-actie kan niet worden gecombineerd met andere promoties, kortingen of vouchers van 
Gigaset en haar dochterondernemingen.  

 
18. Indien een bepaling van de Actievoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, blijft de geldigheid 

van de overige bepalingen onaangetast. Een ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling 
die zowel juridisch mogelijk is als inhoudelijk het dichtst bij de ongeldige bepaling komt. Hetzelfde geldt 
voor eventuele lacunes. 

 
19. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der 

Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
Consumenten met gewone verblijfplaats in het buitenland kunnen zich ook steeds beroepen op het 
dwingende recht van de staat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, ongeacht de rechtskeuze. 

 

mailto:gigaset@markenmehrwert.com


Appendix:  
Promotional Devices, Aktionsgeräte, Appareils en promotion, Dispositivi in promozione, Dispositivos 
promocionales, Promotionele toestellen 

Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt 

COMFORT 500  EAN 4250366866666 

COMFORT 500  EAN 4250366866611 

COMFORT 500A  EAN 4250366866673 

COMFORT 500A  EAN 4250366866628 

COMFORT 500A DUO EAN 4250366866642 

COMFORT 500A DUO  EAN 4250366866697 

COMFORT 500A IP FLEX  EAN 4250366866635 

COMFORT 500A TRIO  EAN 4250366866659 

COMFORT 500A TRIO  EAN 4250366866703 

COMFORT 500HX  EAN 4250366866062 

COMFORT 500HX DUO  EAN 4250366866079 

COMFORT 501  EAN 4250366866833 

FAMILY A DUO EAN 4250366866888 

FAMILY A EAN 4250366866871 

FAMILY A TRIO EAN 4250366866895 

FAMILY HX EAN 4250366866864 

FAMILY EAN 4250366866857 

COMFORT 520  EAN 4250366865973 

COMFORT 520  EAN 4250366866529 

COMFORT 520  EAN 4250366866567 

COMFORT 520 DUO  EAN 4250366866543 

COMFORT 520 DUO  EAN 4250366866574 

COMFORT 520 IP FLEX  EAN 4250366866604 

COMFORT 520A  EAN 4250366868745 

COMFORT 520A  EAN 4250366865980 

COMFORT 520A  EAN 4250366866536 

COMFORT 520A DUO  EAN 4250366865997 

COMFORT 520A DUO  EAN 4250366866550 

COMFORT 520A IP FLEX EAN 4250366866017 

COMFORT 520A TRIO  EAN 4250366866000 

COMFORT 520A TRIO  EAN 4250366866581 

COMFORT 520HX  EAN 4250366865942 

COMFORT 520HX DUO  EAN 4250366865959 

COMFORT 550 EAN 4250366866093 

COMFORT 550 EAN 4250366866192 

COMFORT 550  EAN 4250366866314 

COMFORT 550  EAN 4250366865881 

COMFORT 550  EAN 4250366866345 

COMFORT 550  EAN 4250366866437 

COMFORT 550  EAN 4250366866376 

COMFORT 550  EAN 4250366866154 

COMFORT 550  EAN 4250366866239 

COMFORT 550  EAN 4250366866406 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866352 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866444 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866178 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866222 

COMFORT 550 IP FLEX  EAN 4250366865935 

COMFORT 550 IP FLEX  EAN 4250366866383 

COMFORT 550 IP FLEX  EAN 4250366866420 

COMFORT 550 IP FLEX   EAN 4250366866147 

COMFORT 550A EAN 4250366866253 

COMFORT 550A  EAN 4250366866321 

COMFORT 550A  EAN 4250366865812 

COMFORT 550A  EAN 4250366866161 

COMFORT 550A  EAN 4250366866109 

COMFORT 550A  EAN 4250366866208 

COMFORT 550A  EAN 4250366866413 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366865904 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366865836 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366866185 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366866116 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366866291 

COMFORT 550A IP FLEX EAN 4250366866338 

COMFORT 550A IP FLEX EAN 4250366866284 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366865867 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366865928 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366866130 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366866215 

COMFORT 550A TRIO EAN 4250366865843 

COMFORT 550HX  EAN 4250366865829 

COMFORT 550HX  EAN 4250366866390 

COMFORT 550HX  EAN 4250366866260 

COMFORT 550HX DUO EAN 4250366865850 

E560 EAN 4250366848952 

E560 EAN 4250366848754 

E560 EAN 4250366849737 

E560 EAN 4250366848648 

E560 EAN 4250366863542 

E560  EAN 4250366848938 

E560  EAN 4250366848631 

E560  EAN 4250366848761 

E560A EAN 4250366848945 

E560A EAN 4250366848655 

E560A EAN 4250366848662 

E560A EAN 4250366848792 

E560A EAN 4250366848785 

E560A EAN 4250366848921 

E560A EAN 4250366850269 

E560A PLUS  EAN 4250366849720 

E560HX EAN 4250366849706 

E560HX EAN 4250366848808 

E560HX EAN 4250366848686 

E560HX  EAN 4250366848679 
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