
Få pengar tillbaka vid köp av ett 
Festool-verktyg! 
Festool kommer under perioden 1 juli – 31 augusti 2019 genomföra en 
Cashback-kampanj. Alla maskiner från Festool ingår i kampanjen.  

Festool erbjuder nu cashback på alla deras maskiner i samband med nyköp! Få från 250kr 
till 1000kr tillbaka, det ända du behöver göra är att registrera ditt köp! Så här gör du: 

   
Du köper en eller flera 
Festool-maskiner hos 

Verktygsproffsen under 
kampanjperioden 

Du fyller sedan i ett                    
formulär och laddar                   
upp din faktura på                                                                                          

www.festool.se/cashback 

Festool sätter över 
cashback-beloppet till ditt 
konto senast sex veckor 

efter registreringen 

Tänk på att du även kan kombinera Cashback-kampanjen med Festools pågående 
kampanj (t o m 31 juli 2019) “Batteri på köpet”. Om du tex köper en cirkelsåg HKC 55 
under juli månad så får du både 250 kr i cashback och ett batteri på köpet (värde 1 240 
kr). Detta kräver dock att du gör bägge kampanjregistreringarna på Festools hemsida, en 
för att få cashbacken och en för att få batteriet. 

Vanliga frågor kring Festools cashback-kampanj: 

Finns det någon gräns för hur många verktyg som jag kan köpa under kampanjen? 

• Ja, du kan registrera max fyra verktyg under Cashback-kampanjen. Det spelar 
ingen roll om det är fyra likadana eller fyra olika verktyg. 

Kan jag registrera två produkter samtidigt? 

• Man måste registrera varje produkt för sig och ladda upp en faktura per produkt. 
Du kan ladda upp samma faktura flera gånger.  

Gäller kampanjen även förbrukningsmaterial och tillbehör? 

• Nej, kampanjen gäller enbart för Festool-maskiner, alltså inte för tillbehör eller 
SYSTAINERs. 

När får jag tillbaka pengarna (cashbacken)? 

• När du laddat upp din faktura på www.festool.se/cashback kan det ta upp till sex 
veckor innan du har pengarna på ditt konto. 

Kan jag delta i Cashback-kampanjen om jag köpt ett Festool-verktyg precis före 
kampanjstarten?  

• Nej, det är tyvärr inte möjligt. Kampanjen gäller endast för verktyg som köpts 
mellan datumen 2019-07-01 tom 2019-08-31. 

Se alla cashback-erbjudanden hos Verktygsproffsen >> 


