Actievoorwaarden

Grandioze Garagedeur Dagen november 2022
Actiethema 1
De consument kan een gratis garagedeur winnen. Hiervoor dient men in de showroom bij de dealer een offerte te
laten maken aan de hand van de globale maatvoering die men vooraf zelf moet nemen. Als deze offerte afgerond
wordt naar een order dient de dealer deze bestelling op één van de twee actie dagen naar Novoferm te mailen,
hiervoor openen wij het speciale mail adres weer, te weten: gratisgaragedeur@novoferm.nl
Op maandag 28 november zal notaris Davids uit Almelo uit deze inzendingen 4 bestellingen trekken, twee van de
inzendingen van vrijdag en twee van de inzendingen van de zaterdag. De gelukkige winnaars worden op 28 november
in de loop van de middag kenbaar gemaakt. De ‘gratis deur’ heeft alleen betrekking op de kale deur, dus niet op de
montage, kleur en andere accessoires. Als een consument een gratis deur heeft gewonnen heeft men ook geen recht
meer op de gratis LED-lijst uit de actie hieronder.
Actiethema 2
De consument die tijdens een van de twee actie dagen de showroom van de dealer bezoekt en daar een offerte laat
maken en op een van deze dagen naar aanleiding van deze offerte een order plaatst, heeft naast de dan lopende
herfstactie ook recht op een gratis LED-lijst van 3000 mm met wit of koud licht naar keuze. Ook deze bestellingen
dienen tijdens de actiedagen naar het speciale mailadres gestuurd te worden.
Novoferm levert deze LED-lijst voor € 65,- netto excl. btw aan de dealer om deze actie te ondersteunen.
Producten
Alle sectionaaldeuren en Duoports
Data
Alleen deuren die op vrijdag 25 november of zaterdag 26 november naar het speciale mailadres gestuurd zijn worden
meegenomen in één van de twee acties. De dealer heeft daarna tot maandag 5 december 10.00 uur de tijd om de
deuren in te meten en de definitieve maatvoering aan ons door te geven. Dit laatste mag gewoon via de vaste
contactpersoon in de binnendienst bij Novoferm, dus niet via het speciale mailadres.
Geef a.u.b. heel duidelijk op het document wat op 25 of 26 november ingezonden wordt aan als dit een definitieve
order betreft en wij deze wij gelijk in mogen voeren. Dit betreft dus de gevallen die na de GGD dagen niet meer
ingemeten hoeven te worden en qua maatvoering en opties al helemaal compleet zijn.
Ook willen vragen om op de inzending duidelijk de naam en de woonplaats van de consument te vermelden, dit i.v.m.
de verloting, de notaris wil dit weten.
Promotie
Wij verzoeken onze dealers om minimaal één van de ter beschikking gestelde advertenties in de lokale krant en op
social media te plaatsen. Tevens het verzoek om de advertentie ook op uw website te zetten.

Veel succes op 25 en 26 november!

