
Voorwaarden voor Fox 3 promotie  

  

1. Van 22 september t/m 2 oktober kun je 15% besparen op de Bugaboo Fox 3 en krijg je een gratis 

voetenzak en een cupholder bij aankoop van een Bugaboo Fox 3 kinderwagen. De 15% korting geldt 

voor alle Fox 3 kleuren en modellen. De gratis voetenzak geldt voor alle kleuren, maar is niet van 

toepassing op de high performance voetenzakken. 

Promotiekortingen zijn alleen van toepassing op online aankopen op www.bugaboo.com, en op online 

aankopen en aankopen bij geautoriseerde Bugaboo verkooppunten.  

Kijk op www.bugaboo.com voor de toepasselijke kortingen op basis van het producttype.  

2. De promotionele korting zal alleen beschikbaar zijn van 22 september 2022 tot 2 oktober 2022.  

3. Promoties kunnen per land verschillen. Zorg ervoor dat je het juiste land en de juiste taalcombinatie 

selecteert wanneer je op de website surft (moet overeenkomen met het verzendadres).  

4. Tenzij anders vermeld, kan de promotionele korting niet worden gebruikt in combinatie met een 

andere speciale aanbieding of korting, inclusief Bugaboo bundels.  

5. Promotionele kortingen zijn alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Een beperkt aantal 

promotionele kortingen zijn beschikbaar per item.  

6. Promotionele kortingen zijn niet overdraagbaar, niet voor wederverkoop en zijn niet inwisselbaar 

voor contant geld.  

7. Promotiekortingen zijn niet van toepassing op verzendkosten. Raadpleeg de bijbehorende 

leveringsvoorwaarden online.  

8. Als je een product retourneert dat je met een promotionele korting hebt gekocht, is je restitutie gelijk 

aan het bedrag dat je voor het product hebt betaald, met inachtneming van het toepasselijke 

restitutiebeleid.  

9. Bugaboo behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer, naar haar mening, een 

korting- of promotiecode niet geldig is voor de geplaatste bestelling of onderhevig is aan frauduleuze 

activiteiten.  

10. Bugaboo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of deze actie op elk gewenst 

moment in te trekken met voorafgaande kennisgeving.  


