Upgradeprogramma Kensington‐laptopslot
Met het upgradeprogramma voor Kensington‐laptopslot kunnen bedrijven en personen hun gekochte laptopsloten van
Kensington en concurrenten gebruiken om korting te bedingen op de nieuwe ClickSafe™‐laptopsloten van Kensington. Het
enige dat u hoeft te doen, is een origineel aankoopbewijs van uw huidige sloten bij uw verkoper te overleggen bij het
bestellen van de nieuwe Kensington ClickSafe™‐sloten (minimaal 25 stuks) om per slot tot €10 korting te ontvangen op de
factuurwaarde van de nieuwe ClickSafe™‐sloten. Zo simpel, slim en safe is het.
De volgende voorwaarden zijn op het programma van toepassing:
1. Er moet minimaal dezelfde hoeveelheid Kensington ClickSafe™‐sloten worden aangeschaft als het aantal dat u wilt
upgraden. Er moeten minimaal 25 stuks worden aangeschaft om deel te kunnen nemen aan dit
upgradeprogramma.
2. Leg een kopie van uw originele bestelling/factuur voor als aankoopbewijs van de sloten die u wilt upgraden*.
3. Vul dit formulier voor het upgradeprogramma voor Kensington‐laptops in en dien het met een kopie van uw
originele bestelling/factuur in bij uw verkoper.
4. Wij geven voor elk aankoopbewijs van een in aanmerking komend slot tot €10 korting op elk ClickSafe™‐slot**.
(€5 voor elk Standard Keyed Different‐slot of €10 voor elk Custom Keyed‐slot dat u wilt upgraden)
5. Vergeet niet uw oude laptopsloten te recyclen.

Klantgegevens
Naam bedrijf/persoon:________________________________________________________________
Adres:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Land:___________________________________________
Postcode:_________________________________
Naam
contactpersoon:______________________________________________________________________________
_
E‐mail:______________________________________________________________________________________
Tel:___________________________________
Kensington deelt uw persoonsgegevens niet met andere externe derde partijen dan de partijen die deze
aanbieding doen en de gegevens uitsluitend voor dat doeleinde gebruiken.
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Mogelijk wil Kensington uw persoonsgegevens gebruiken voor toekomstige marketing van Kensington‐
producten die voor u interessant kunnen zijn. Schakel het vakje in als u ermee akkoord gaat dat uw gegevens
voor dit doeleinde worden gebruikt 

(Alleen verkoper)
Ordernr. voor ClickSafe‐bestelling:____________________________________
Voeg bij dit formulier een kopie van de bestelling en van de originele factuur als aankoopbewijs voor
upgradekorting

Productinformatie
AANKOOPINFORMATIE CLICKSAFE‐LAPTOPSLOT
Onderdeelnummer Kensington
ClickSafe™‐laptopslot
K64637WW
K64639M
K64639S

INFORMATIE OVER SLOTEN DIE U WILT UPGRADEN
Onderdeelnr. en
Aantal eenheden
beschrijving product
concurrent

Onderdeelnr. en
beschrijving
Kensington‐product

Aantal eenheden

SAMENVATTING VAN SLOTEN MET UPGRADE
Totaal aantal eenheden
met upgrade

Aantal gekochte eenheden (min. 25)

Korting per eenheid
(Alleen verkoper)

Totale korting
(Alleen verkoper)

Korting per eenheid
(Alleen verkoper)

Totale korting
(Alleen verkoper)

Totale waarde korting:

€

Handtekening klant:_________________________________________________ Datum: ______________
Handtekening verkoper:___________________________________________________Datum:
______________
Naam verkoper:______________________________________________________
In te vullen door Kensington Computer Products Group
Verificatienummer
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Origineel aankoopbewijs
voor ontvangen sloten

Bewijs van nieuwe
ontvangen ClickSafe‐
bestelling
Januari 2011

Handtekening Kensington:_________________________________________________Datum:
______________
* Uitsluitend Kensington‐laptopsloten en sloten van concurrenten van een equivalente specificatie, aangeschaft
na 01/01/1992, komen in aanmerking voor dit upgradeprogramma. Kensington is de enige die beoordeelt welke
sloten waarvoor een aankoopbewijs wordt geleverd, in aanmerking komen voor het upgradeprogramma.
** Upgradeprogramma geldig van 01/01/2011 tot 31/03/2011
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