Wie organiseert deze actie?
Deze Actie wordt georganiseerd door IKEA B.V., Paasheuvelweg 5, 1105 BE Amsterdam (hierna
“IKEA”).
Deze Actie geldt bij alle IKEA vestigingen in Nederland en in de webwinkel van IKEA NL.
Waarvoor gelden deze actievoorwaarden?
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie “10% korting op alle (dek)matrassen” (hierna
“Actie”).
Door mee te doen aan de Actie stem je in met deze actievoorwaarden.
Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op
www.IKEA.nl/actievoorwaarden

Wat is de actieperiode?
De actie loopt van maandag 12 juli t/m maandag 30 juli 2018.
Wat houdt de Actie in?
Koop in de actieperiode van maandag 12 juli t/m maandag 30 juli 2018 een (dek)matras en
ontvang 10% kassa korting.
De actie is geldig voor alle (dek)matrassen (incl. kindermatrassen) met uitzondering van:
 Bedbanken / matrassen bedbanken
 (Dek)matrassen uit onze koopjeshoek
De Actie is niet geldig in combinatie met eventueel andere geldende kortingen/acties.
De actiekorting kan niet achteraf, na het einde van de actieperiode, worden verkregen.
Wie kan er meedoen aan deze actie?
Je kan meedoen aan deze bij aankoop van een (dek)matras.
Wat als ik een opmerking of klacht heb over de Actie?
Vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze actievoorwaarden en/of deze Actie kun je
indienen bij de klantenservice van IKEA, per post IKEA Customer Support Center, Postbus 3003,
9700 RM te Groningen o.v.v. “10% korting op alle (dek)matrassen”, of via telefoonnummer
0900-2354532 (gebruikelijke belkosten).
En dan nog wat andere punten:
Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen
dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat wij de Actie en/of actievoorwaarden
moeten aanpassen of de Actie vroegtijdig moeten staken. Wij zijn hiervoor of voor enige andere
schade voortvloeiend uit deze Actie, niet aansprakelijk.

Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet volgens
deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus
gedraagt.
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Deze Actie en actievoorwaarden worden verder beheerst door Nederlands recht.
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Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen
invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare
bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.

