
Coupon €15 : Geldig voor alle producten met een reguliere verkoopprijs tussen Euro 49,99 en Euro 99,99

Coupon €20 : Geldig voor alle producten met een reguliere verkoopprijs vanaf Euro 100

CASH BACK

De actie geldt niet voor de modellen: 
WS1822K2, WS2971 en WS2971K2

* zie volgende pagina voor de voorwaarden

Deze actie is geldig van 25-5-2022 
tot en met 26-6-2022

€20 €15of



We zullen er zorg voor dragen dat het bedrag binnen 60 dagen na 
ontvangst op uw bankrekening zal worden gestort. Hartelijk Dank!

* Voorwaarden:
· Deze actie is  geldig van 25-5-2022 tot en met 26-6-2022 en de datum op de 
   kassabon is bepalend
· Deze terugbetaling is enkel geldig bij de aanschaf van WESCO gereedschappen
   

· De actie geldt niet voor de modellen: 
   WS1822K2, WS2971 en WS2971K2
· Inzendingen na 31-7-2022 kunnen wij helaas niet meer verwerken. 
· Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van WESCO
· WESCO behoudt zich het recht voor om de actie te stoppen zonder vooraankondiging
· Het bedrag kan niet in/of door de deelnemende filialen worden uitgekeerd
· Deze actie is uitsluitend geldig bij Brico, Brico Plan-It en Briko-Depot
· Uitbetaling binnen de 60 dagen na registratie op de website

U kunt de cashback aanvragen op 

http://www.worx-europe.com/nl-be/aanbieding-
en-en-acties/

Positec Germany Grüner Weg 10 50825 Köln Germany     

· Coupon €15 : Geldig voor alle Wesco producten met een reguliere verkoopprijs tussen Euro 49,99 en Euro 99,99
  Coupon €20 : Geldig voor alle Wesco producten met een reguliere verkoopprijs vanaf Euro 100



REMBOURSÉ

Coupon €15 : Si le prix de vente régulier est entre Euro 49,99 et Euro 99,99

Coupon €20 : Si le prix de vente régulier à partir de Euro 100

L’action n’est pas valable pour les modèles:
WS1822K2, WS2971 et WS2971K2

L’action est valable du 25-5-2022
jusqu’au 26-6-2022

€20 €15ou



Positec Germany Grüner Weg 10 50825 Köln Germany

Nous prendrons le plus grand soin pour rembourser le montant sur votre 
compte bancaire dans les 60 jours après la réception de votre confirma-
tion
* Conditions:
· L’action est valable du 25-5-2022 jusqu’au 26-6-2022 et le ticket de caisse 
   est déterminant

· L’action n’est pas valable pour les modèles: 
   WS1822K2, WS2971 et WS2971K2
· Nous ne pouvons malheureusement plus accepter les demandes qui nous parviennent après la date  
   limite du 31-7-2022
· Offre non cumulable avec d’autres offres promotionelles de Wesco
· WESCO se réserve le droit d’arrêter l’action sans communication préalable
· Le montant ne peut pas être payé par le participant et/ou les sociétés affiliées
· L’action est uniquement valable au Brico, Brico Plan-It et Briko-Dépôt
· Paienment dans les 60 jours après enregistrement sur le site web

Pour recevoir votre cashback, veuillez vous inscrire sur le site web:

https://worx-europe.com/fr-be/offres-et-actions/ 

· Coupon €15 : Valable pour les outils Wesco dont le prix de vente régulier est entre 49,99€ et 99,99€   
  Coupon €20 : Valable pour les outils Wesco pour un prix de vente régulier à partir de 100 €


