
 

 

 

 

Hoe werkt het: 
Alleen Deelnemers die meegedaan hebben aan de DuikeninBeeld-prijsvraag maar niet gewonnen hebben, 
krijgen van Amilco Benelux een speciale code die recht geeft op € 100,- cashback-korting op een Suunto Eon 
Steel Black. De code is persoonlijk en slechts 1 x te gebruiken. 

Hoe claim je de cashbackkorting? 
Je claimt de cashback-korting door een webformulier in te vullen dat je kunt benaderen via deze link: 
https://amilcosports.typeform.com/to/JhkuRMuo 
Dit doe je nadat je een Suunto EON Steel Black hebt aangekocht bij een door Amilco Benelux B.V. erkende 
Suunto Dealer in de Benelux.  
 
Amilco Benelux verifieert vervolgens of de ingevulde gegevens voldoen aan de voorwaarden van deze actie. 
Indien dit het geval is, zullen wij ong. 4 tot 6 weken later € 100,- op het opgegeven rekeningnummer storten.  

Actievoorwaarden: 

1. Deze actie is een initiatief van Amilco Benelux B.V. i.s.m. DuikeninBeeld. 
2. De actie is exclusief en alleen geldig voor deelnemers die meegedaan hebben aan de prijsvraag 

georganiseerd door Amilco Benelux B.V. en werd gepubliceerd op de website van DuikeninBeeld. 
3. De actie bestaat uit het ontvangen van € 100,- cashback-korting nadat de deelnemer na aanschaf van 

een Suunto EON Steel Black het webformulier volledig heeft ingevuld en Amilco Benelux B.V. heeft 
geverifieerd of de deelnemer volledig aan de actievoorwaarden voldoet.  

4. De Suunto Eon Steel Black moet door de deelnemer aangekocht zijn tussen 1 april en 31 mei 2022 bij 
een door Amilco Benelux erkende Suunto Dealer in de Benelux. 

5. Het formulier moet volledig zijn ingevuld vóór 15 juni 2022.  
6. De aangekochte Suunto Eon Steel Black moet door Amilco Benelux B.V. aan de dealer zijn uitgeleverd. 
7. De door DuikeninBeeld verstrekte cashbackcode is persoonlijk en slechts 1 maal geldig. 
8. De cashback-korting bedraagt € 100,- inclusief b.t.w. en wordt 4 tot 6 weken na goedkeuring door 

Amilco Benelux B.V. op het opgegeven rekeningnummer gestort. 
9. De korting is niet inwisselbaar voor goederen of diensten van Amilco Benelux B.V. 
10. Voor deze actie is de Suunto EON Steel Black artikelcode SS050558000 geselecteerd. 
11. Wanneer de EON Steel Black door de deelnemer binnen de wettelijke retourtermijn wordt 

geretourneerd, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de cashback-korting. 
12. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie, kunnen van deelname worden uitgesloten. 
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Amilco 

Benelux. 
14. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

actievoorwaarden. 
 

https://amilcosports.typeform.com/to/JhkuRMuo
https://amilcosports.typeform.com/to/JhkuRMuo

