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Actievoorwaarden Cashback Actie “Winteronderhoud 21/22” 
 
1. Algemeen 

i. Deze Actievoorwaarden zijn geldig voor de winteronderhoud cashback ‘21-‘22 cashback 
consumentenactie (‘Actie’) georganiseerd door Husqvarna Belgium NV/SA (‘Husqvarna’). 

ii. Elke consument (‘Deelnemer’) die gedurende de actieperiode, lopend van 15 november 
2021 t/m 28 februari 2022, door een erkende Husqvarna dealer (‘Dealer’) in België of 
Luxemburg een winteronderhoud heeft laten uitvoeren op een Automower® aangekocht 
na 1 januari 2019, kan een cashback ter waarde van 40 EUR ontvangen mits naleven van 
deze Actievoorwaarden. 

iii. Op de Actie en Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.  
iv. De Deelnemer kan het cashback-bedrag alleen ontvangen via de bijhorende cashback-

website www.husqvarna-cashback.actiesite.com/nl 
v. Deelname via een Dealer, telefonisch of elke andere wijze is uitgesloten. 
vi. Door deelname aan de actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden. 

 
2. Actie 

i. De Deelnemer moet alle gevraagde gegevens invullen en documenten uploaden op 
www.husqvarna-cashback.actiesite.com/nl vóór 31 maart 2022. 

ii. Alleen consumenten kunnen deelnemen aan deze Actie. Aanvragen van bedrijven en 
professionele gebruikers worden niet in behandeling genomen. 

iii. De Deelnemer moet aantonen de Automower® te hebben aangekocht na 1 januari 2019 
bij een erkende Dealer in België of Luxemburg. De Deelnemer moet daarvoor de 
aankoopfactuur en een foto van het typeplaatje van de Automower® uploaden via de 
bovenvermelde website. 

iv. De Deelnemer moet ook aantonen dat een erkende Dealer in België of Luxemburg het 
winteronderhoud heeft uitgevoerd op de Automower® in de periode van 15 november 
2021 t/m 28 februari 2022. De Deelnemer moet daarvoor de factuur van het 
winteronderhoud uploaden via bovenvermelde website. 

v. Enkel de modellen Automower® waarvan het productnummer (PNC) is vermeld in 
onderstaande tabel komen in aanmerking voor de cashback. 

vi. Husqvarna streeft naar de uitbetaling van het cashback bedrag binnen ongeveer 2 weken 
nadat Husqvanra per e-mail heeft bevestigd dat de aanvraag van de Deelnemer wordt 
aanvaard . 

vii. Elke Automower® komt maar 1 maal in aanmerking voor een cashback onder deze Actie. 
De identificatie gebeurt op basis van het productnummer (PNC) en het serienummer van 
de Automower®. 

viii. De volledige aanvraag (met inbegrip van alle documenten die moeten worden geüpload, 
moeten ten laatste op 31 maart 2022 door Husqvarna zijn ontvangen. Aanvragen die later 
worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. 

ix. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.  
x. Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties van Husqvarna. 
xi. De cashback kan enkel worden ontvangen op een IBAN bankrekeningnummer, en niet via 

creditcard, paypal, crypto valuta of spaarrekeningen. 
 
3. Deelname 

i. Enkel consumenten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen meedoen aan de Actie. 
ii. Deelname aan de Actie is gratis. 
iii. Deelname werkt als volgt: 

1. De Deelnemer biedt een Automower® met één van de hieronder vermelde 
productnummers aan bij een erkende Dealer in België of Luxemburg voor 
uitvoering van het winteronderhoud en betaalt het volledige onderhoudsbedrag 
aan de betreffende Dealer. 

2. De Deelnemer gaat naar de website van Husqvarna en gaat via een link naar de 
cashback-site https://husqvarnadealers.be/promo/40-e-cashback-bij-een-
automower-winterbeurt/ 

3. Op de Cashback-site vult de Deelnemer alle vereiste gegevens in en uploadt de 
vereiste documenten. 

i. Voor- en achternaam 
ii. E-mailadres 
iii. IBAN (geen creditcard, geen spaarrekening) 
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iv. Productnummer (PNC) van de Automower® 
v. Serienummer van de Automower® 
vi. Aankoopdatum van de Automower® 
vii. -upload- Aankoopfactuur van de Automower® 
viii. -upload- Factuur van winteronderhoud 
ix. -upload- foto van identificatiesticker van de Automower® 

iv. De Deelnemer gaat akkoord met de Actievoorwaarden en ontvangt hierna een 
bevestigingsmail van de aanvraag binnen 24 uur. 

v. Wanneer de aanvraag aan alle Actievoorwaarden voldoet, zal de cashback vergoeding 
binnen ongeveer 2 weken na ontvangst van de bevestigingsmail worden overgemaakt op 
het opgegeven rekeningnummer. 

vi. Deelname is persoonlijk en deelname aan de Actie kan niet worden overgedragen of 
worden ingewisseld voor goederen. 
 

4. Overig 
Husqvarna is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de websites. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
5. Privacy statement 
Husqvarna verwerkt de persoonsgegevens die de Deelnemer op de cashback-site verstrekt 
uitsluitend in het kader van deze Actie en voor het uitbetalen van de cashback vergoeding. 
Husqvarna zal die persoonsgegevens binnen 65 dagen na afloop van de Actie vernietigen tenzij 
Husqvarna ze langer nodig heeft voor een correcte afhandeling van deze Actie. 
Meer informatie over hoe Husqvarna de persoonsgegevens van de Deelnemers beschermt, is te 
vinden op de Husqvarna privacy statement 
https://privacyportal.husqvarnagroup.com/nl/privacy-notice/ 
 
 

 Productnummer 
Model PNC PNC 
AM105 967645412  
AM305 967974012  
AM310 967672912  
AM315 967623412 967673012 
AM315X 967852712 970457512 
AM405X 970456212  
AM415X 970471712  
AM420 967673112 967673121 
AM430X 967673212 967852812 
AM435XAWD 967853312  
AM440 967101412 967673312 
AM450X 967673412 967853012 

 
 


