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Speciale voorwaarden 100 jaar Marelli (1920 – 2020) 
 
Actie « -50% op alle accessoires » 
 

- van toepassing op alle officiële en geldige bestellingen ontvangen tussen 01/01/2020 en  
30/06/2020 

- enkel geldig voor de accessoires die op een ventilator bevestigd worden (bv soepele mof, 
trillingsdempers, inspectie deur, condensatie afvoer dop, bescherming rooster, flens,…) besteld 
tegelijkertijd met een ventilator. De ‘spare-parts’ en opties maken geen deel uit van deze actie 

- enkel geldig voor het aantal accessoires noodzakelijk en voldoende gekoppeld aan een ventilator 
- geldig voor een bestelling van een of meerder ventilatoren 
- geldig op een nieuwe offerte of een bestaande offerte vóór zijn geldigheidsdatum 
- de korting van 50% zal op het factuur afgetrokken worden op basis van de vermelde prijs van de 

accessoire(s) in de offerte  
- niet geldig voor een bestelling van accessoire zonder ventilator 
- niet geldig indien de accessoire(s) op de ventilator geïntegreerd zijn of indien de prijs een globale 

prijs is met accessoire(s) inclusief 
- de algemene verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing 

 
 
Actie « win een doos van 6 flessen Montedelma Brut » 
 

- gedurende het eerste semester van 2020, een keer per maand, twee bestellingen * zullen beloond 
worden met een doos van 6 flessen « Montedelma Brut » - zie link tot de wijnproducent 
www.montedelma.it/english/franciacorta-brut.html 

- de twee winnaars zullen systematisch aangewezen worden zoals de twee eerste klanten die 
besteld zullen hebben voor de lopende maand 

- een mail zal naar de afzender van de bestelling gestuurd worden voor validatie van leveringsadres. 
In geval van antwoord in de zeven dagen, zal een doos naar de vermelde leveringsadres gestuurd 
worden op kosten van Marelli. Bij ontstentenis van reactie binnen 7 dagen, zal Marelli 
beschouwen dat de klant de doos niet wenst 

- Marelli is niet verantwoordelijk voor schade gedurende de levering (verloren doos, gebroken 
fles(sen),…). Een tweede doos zal in ieder geval niet gestuurd worden 

- * van toepassing voor een officiële en geldige bestelling, van minimum 250,00 € exclusief BTW en 
transportkosten, door een klant met Belgische BTW nummer en met een geldige leveringsadres in 
België. Er zal maar maximum één doos per klant (BTW nummer) gestuurd worden 


