
1  Koop URSA Hometec 35.  
 Actie geldig op Hometec 35 (breedte 1200 mm)  
 met diktes 160, 180, 200, 220, 240. 

2  Vul deze kaart volledig en correct in.
3  Hecht uw originele aankoopbewijs of  

 een kopie aan deze kaart.
4  Stuur dit vóór 31/01/2017 naar URSA Promo –  

 C/0 HighCo DATA - P.B. 12060 – 1733 Asse.
5  Binnen de 4 tot 6 weken krijgt u het bedrag  

 terugbetaald op uw rekening.

JA, IK WIL DUBBEL 
BESPAREN ÉN WINNEN!

Isoleren voor een betere toekomst

10%
CASHBACK



Bedrijf (indien van toepassing): 

Naam: Voornaam:

Straat:     Nr:           Bus:

Postcode: Gemeente:

E-mail:

IBAN-nr:

Om kans te maken op één van de drie iPad Air 2, hebben wij een 
antwoord op deze schiftingsvraag nodig: Hoeveel correct ingevulde 
cashbackkaarten ontvangen wij voor 31 januari 2017? 

Antwoord: 

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of acties. Actie geldig van 03/10/2016 t.e.m. 31/12/2016 en enkel voor glaswol 
uit het URSA Hometec 35 assortiment in de bepaalde diktes. Enkel na het ontvangen van een geldig ingevulde cashbackkaart en een geldige 
factuur met duidelijke vermelding van URSA Hometec 35 zal de terugbetaling binnen de 4 tot 6 weken rechtstreeks op uw bankrekening 
gebeuren. Het terugbetaald bedrag komt overeen met 10% van het aankoopbedrag incl. BTW met een maximum tot 500 euro over deze 
actieperiode, per IBAN-nummer én adres. De terugbetaling kan gespreid worden over verschillende aankoopfacturen tot het maximum van 
500 euro is bereikt tijdens deze actieperiode. De aankoopbewijzen kunnen tot uiterlijk 31 januari 2017 ingeleverd worden bij HighCo Data. Er 
wordt geen gevolg gegeven aan ongeldige formulieren of ongeldige facturen. URSA Benelux bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor eventuele drukfouten. In geval van problemen kan u contact opnemen met HighCo op 02/352.03.90. De prijzen (3 IPad Air 2 16GB) gaan 
naar de deelnemers die aan de voorwaarden voldoen en die de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Het hogere cijfer dat het dichtst bij het 
exacte antwoord ligt heeft de overhand op het lagere cijfer dat het dichtst bij het exacte antwoord ligt.In geval van ex aequo wint de deelnemer 
die het eerst zijn volledig correct ingevulde cashbackkaart + factuur (of kopie) inzond. (Op basis van poststempel.) De voorwaarden van deze 
actie kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen die steeds via de website www.ursa.be gecommuniceerd zullen worden.


