
Wegens succes terug van weg geweest!

Spaar vlammetjes en 
ontvang mooie prijzen
Zoals deze prachtige elektrische 
Faber vouwfiets! 

Vlammetjes spaaractie 2.0

Kijk voor de actievoorwaarden op de achterzijde.



Deelnemende haarden:
e-MatriX (Mood)  800/500  I - II - III - RD - ST
e-MatriX (Mood)  800/650  I - II - III
e-MatriX Linear   1050/400  I - II - III
e-MatriX Linear   1300/400  I - II - III
e-MatriX Vertical   800/1600  ST

Actiemechanisme:
Spaar vlammetjes bij bestelling van een Faber 
e-MatriX haard. Per deelnemende actiehaard spaart u
vlammetjes. Het aantal gespaarde vlammetjes wordt
door Faber bijgehouden. Aan het einde van de looptijd,
mag u voor het aantal vlammetjes dat u gespaard
heeft, keuze maken uit de geselecteerde cadeaus.
Resterende vlammetjes vervallen.

•  Deze actie geldt uitsluitend voor nieuw bestelde 
haarden in genoemd tijdvak 01-01-2023 tot en met
31-03-2023.

•  De algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene 
voorwaarden campagne’) zijn van toepassing op alle 
acties c.q. campagnes van Glen Dimplex Benelux B.V.

•  Indien deze cadeaus uitverkocht zijn, dan ontvangt u 
altijd een vergelijkbaar alternatief.

•  Showroomorders zijn uitgesloten van deelname bij 
deze actie.

Bestelprocedure:
•  De uitlevering van de Faber e-MatriX haarden vinden

plaats tot en met uiterlijk 30-09-2023.
•  Bestelperiode (het doorgeven van de orders) kan

alleen tot en met 31.03.2023.
•  Bij het bestellen na genoemde datum van 31.03.2023

vervallen alle rechten van deze actie; reclamaties zijn
niet mogelijk.

•  Bestelling van uw cadeaus kan van 10.04.2023 tot en
met 21.04.2023.

• Cadeaus worden uitgeleverd na 12.04.2023.

Actievoorwaarden:
•  De cadeaus kunnen niet worden ingewisseld voor

contanten en/of andere middelen of goederen. Heeft
u uw keuze gemaakt, dan kan deze niet meer worden
gewijzigd.

•  De cadeaus worden tegelijktijdig met of separaat
toegestuurd na de levering van de Faber e-MatriX
haard.

•  Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van
dezecampagne behoudt Glen Dimplex Benelux BV
zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van
redenen te beëindigen.

Actievoorwaarden

De vlammetjesspaaractie 2.0 is dit keer geheel gefocust op de verkoop van onze succesvolle e-MatriX collectie.  
U spaart tijdens de actieperiode per bestelde e-MatriX 1 Faber vlammetje. Aan het einde van de actieperiode 

kunt u dan van uw gespaarde saldo weer leuke cadeau’s kopen, voor uzelf, uw personeel en/of uw klanten. Als 
bijzonder extraatje kunt u deze keer ook sparen voor de zogenaamde gouden vlammetjes. Deze krijgt u exclusief bij 

het bestellen van onze nieuwe e-MatriX Vertical 800/1600 ST gedurende de actieperiode. De gespaarde gouden 
vlammetjes kunt u inwisselen voor de exclusieve en unieke Faber elektrische vouwfiets (zolang de voorraad strekt)!  
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Cadeaus: Rituals bodycare pakket, Premium Wijnpakket - mix 6 flessen wit en rood (1 vlammetje) / Sonos One SL, Apple AirPods 3e generatie 
Lightning Charging 2022, Beats Studio 3 headphone (2 vlammetjes) / Nintendo Switch Oled, Apple Watch SE 2nd generation GPS 44 mm 
Aluminium Midnight MNK03NF/A (3 vlammetjes) / Apple iPad 10.9” 2022 - 64 GB - Wifi, Philips Espresso machine Series 4300 EP4346/70 

Zwart (4 vlammetjes) / Faber e-Bike vouwfiets (1 gouden vlammetje)


