
 

Veel gestelde vragen Kärcher ‘2e accu gratis' actie  

Koop een deelnemend actieproduct uit het Kärcher accuplatform en ontvang 
gratis een 2e accu thuisgestuurd.  

 

Veel gestelde vragen: 

 

• Van wanneer tot wanneer loopt deze actie? 

De actie loopt van 1 maart tot en met 30 juni 2022. Gebruik maken van de actie kan tot 14 dagen na 

de laatst mogelijke deelnamedatum, dus tot 15 juli 2022. 

 

• Bij aanschaf van welke apparaten heb ik recht op deze actie?  

Deze actie geldt bij geselecteerde producten uit het Kärcher accuplatform bij een deelnemende 

Nederlandse winkel. Het apparaat wat je koopt, bepaalt welke gratis accu je ontvangt. Accessoires, 

onderdelen en/of reinigingsmiddelen (items waarvan het artikelnummer niet begint met een '1') zijn 

uitgesloten van deelname aan deze actie. Items uit het Professional (accu) assortiment zijn tevens 

uitgesloten. Onderaan dit document is een overzicht te vinden van deelnemende actieproducten.  

 

• Bij aanschaf van welke apparaten heb ik geen recht op deze actie?  

Deze actie is alleen geldig bij aankoop van één van de deelnemende actieproducten uit het Kärcher 

Home & Garden accuplatform. De aankoop dient te gebeuren bij een deelnemende Nederlandse 

winkel. Andere apparaten uit het Kärcher assortiment of producten die niet bij een deelnemende 

winkel zijn gekocht zijn uitgesloten van deelname. Aankopen die buiten Nederland zijn gedaan zijn 

tevens uitgesloten van deelname aan de actie.  

• Welke accu ontvang ik?  

Het gekochte actieproduct is bepalend voor de accu die de deelnemer ontvangt. Bij aankoop van een 

18 volt actieproduct ontvangt de klant een 18 Volt / 2,5 Ah accu thuisgestuurd. Bij aankoop van een 

36 volt actieproduct ontvangt de klant een 36 Volt / 2,5 Ah accu thuisgestuurd.   

• Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de actie?  

De aankoop dient een deelnemend actieproduct te betreffen wat is gekocht in een deelnemende 

Nederlandse winkel tussen 1 maart en 30 juni 2022. De gratis 2
e
 accu wordt opgestuurd na het, 

binnen 14 dagen na aankoop, volledig invullen van het actieformulier op www.karcher.nl. Invullen kan 

alleen online en onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. De actie is niet geldig 

in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De waarde van de gratis accu wordt niet 

uitgekeerd / kan niet worden omgezet in contanten. 

 

• Hoe vaak kan ik deelnemen aan de actie?  

Je kunt maximaal één keer per apparaat/adres/rekeningnummer deelnemen 

 

• Hoe lang duurt ik voor ik de gratis accu ontvang? 

Wij streven er naar om de gratis accu binnen 6 weken na registratie op het door de klant opgegeven 

adres te bezorgen. Bezorging is alleen mogelijk op adressen in Nederland.  

 

• Wie betaalt de verzendkosten? 



 

De verzendkosten als gevolg van het opsturen van de gratis accu naar de klant zijn voor rekening van 

Kärcher. De 2
e
 accu is daarmee dus echt volledig gratis voor de klant. 

• Overzicht deelnemende apparaten 

Hieronder is te zien welke apparaten deel uit maken van deze actie en welke accu de klant na 

aankoop van een bepaald product ontvangt. 

Staat een Kärcher accuplatform product niet op onderstaande lijst, dan maakt dit apparaat geen 

onderdeel uit van deze actie.  

 

 

 

• Wat zijn deelnemende Nederlandse winkels? 

o Nederlandse Makro vestigingen 

o www.coolblue.nl 

o www.futurumshop.nl  

o Nijhof in Baarn 

o Groenen in Veldhoven 

o Interchalet in Horst 

o Boer in Staphorst 

o Bouwhof in Zoetermeer 


