
Révolutionnez

 

votre dressing
avec

Jusqu’à 

50€ 
remboursés*

*Pour l’achat d’un Unilys, 
Ovalys ou Dualys, 

du 1er au 31 mars 2018

Revolutioneer

 

uw dressing
met 

Tot 

50€ 
terugbetaald*

*Bij aankoop van een 
Unilys, Ovalys of Dualys 
toestel, van 1 tot en met 

31 maart 2018



 

‘Opération dressing’

Bulletin de participation

Du 1er  au 31 mars 2018 inclus, SteamOne vous rembourse : 
•30€ pour l’achat d’un Unilys 
•40€ pour l’achat d’un Ovalys

•50€ pour l’achat d’un Dualys ou Dualys Plus

Acheter dans l’un des magasins participant à l’Opération en France Métropolitaine (Corse, Andorre
et Monaco compris) et en Belgique ou sur les sites de vente en ligne participant à l’Opération 
entre le 1er mars et le 31 mars 2018 un produit SteamOne concerné par l’Opération.
Inscrire sur le bulletin de participation ou sur papier libre vos nom, prénom et adresse 
complète.
Joindre la photocopie d’une preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) où apparaissent et sont 
entourés la date, le prix et la référence du produit concerné.
Joindre le code-barres original préalablement découpé sur le carton d’emballage.
Joindre un IBAN + BIC** présents sur votre RIB (attention, ils sont obligatoires pour se faire 
rembourser)

inclus (cachet de la poste faisant foi) à :

Opération dressing SteamOne / LP Gestion
45944 Orléans cedex 9

** 
établissement bancaire.

La copie de la facture ne doit pas être envoyée par les magasins : vous aurez en charge de l’envoyer à l’adresse mentionnée ci-dessus. Vous 
recevrez par virement bancaire votre remboursement à l’adresse indiquée sur le bulletin réponse dans un délai de 10 semaines environ à 
compter de la date limite de l’envoi des dossiers.

Le règlement complet de l’Opération est disponible auprès de : 
Opération Dressing-SteamOne/ LP Gestion - 45944 Orléans cedex 9
Les informations qui vous sont demandées dans le cadre de l’opération seront traitées informatiquement.

Service consommateurs +33 (0)826 10 28 61

N° d’immatriculation Ministérielle N° B 524 848 512
Steamone- 41, rue François 1er - 75008 Paris - France

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :                                      Ville :
Tél :
Email :

Références concernées :
  OvalysUnilys Dualys Dualys Plus

15 avril 2018 

Pour recevoir votre remboursement, il vous suffit de :

 
Deelnemingsformulier

Terugbetalingsaanbod SteamOne 
Actie Dressing

Van 1 tot en met 31 maart 2018 inbegrepen, betaalt SteamOne u volgend bedrag terug :
•30€ bij aankoop van een Unilystoestel 
•40€ bij aankoop van een Ovalystoestel

•50€ bij aankoop van een Dualys of Dualys Plustoestel

Opération dressing SteamOne / LP Gestion
45944 Orléans cedex 9

Steamone- 41, rue François 1er - 75008 Paris - France

Naam :
Voornaam :
Adres :
Postcode  :                                      Gemeente :
Tel :
Email :

Betrokken producten :
  OvalysUnilys Dualys Dualys Plus

Om recht te hebben op een terugbetaling, moet de consument:
Tussen 1 oktober en 31 december 2016 een betrokken product van SteamOne aankopen.
Op het deelnemingsformulier of op een wit blad zijn/ haar naam, voornaam en volledig adres 
noteren.
Een kopie van het aankoopbewijs toevoegen (factuur of kasticket) waarop datum, prijs en 

De barcodes toevoegen die hij/ zij heeft uitgesneden uit de kartonnen verpakking.
IBAN + BIC** vermelden zoals ze op een bankafschrift staan (opgelet, dit is verplicht om een 
terugbetaling te kunnen ontvangen)
Alles op eigen kosten, onder voldoende gefrankeerde enveloppe, ten laatste op 15 april 2018
inclusief (poststempel geldt als bewijs), terug te sturen naar:

** De IBAN-code begint met BE en wordt gevolgd door 25 karakters, de BIC-code bestaat uit 8 tot 11 karakters en laat toe een bankinstel

De kosten voor het versturen van het antwoordformulier en de gevraagde bewijsstukken, zijn ten laste van de consument. 
De kopie van de factuur moet niet door de winkel verstuurd worden: de consument draagt de verantwoordelijkheid om dit naar bovensta
and adres te sturen.
De consument zal zijn terugbetaling ontvangen via bankoverschrijving, op het adres dat werd aangegeven op het antwoordformulier, bin
nen de 10 weken te tellen vanaf de uiterlijke verzendingsdatum van de dossiers.
Deze aanbieding wordt beperkt tot één aanvraag per familie (zelfde naam, zelfde adres) voor de ganse duurtijd van de Actie. 
Deze aanbieding kan niet gecumuleerd worden met andere aanbiedingen of promotionele kortingen.
Het volledige reglement van de Actie kan worden bekomen bij: 

De informatie die u in het kader van deze actie wordt gevraagd, wordt elektronisch verwerkt.
Conform de wet “Informatique et liberté” van 06/01/1978, beschikt u over het recht op toegang tot, wijziging of schrapping van, nomi
natieve informatie die u aanbelangt. Dit kan u doen door een schrijven te richten aan het adres van de aanbieding. Het verzoek gebeurt 
kosteloos: op eenvoudige vraag zal u een postzegel voor een zending van minder dan 20g worden toegestuurd.

Consumentendienst +33 (0)826 10 28 61

Ministeriële registration N° B 524 848 512

Opération Dressing-SteamOne/ LP Gestion - 45944 Orléans cedex 9


