GRATIS KEUKENMACHINE
BIJ VIJF AEG INBOUWAPPARATEN
Actievoorwaarden
  Deze actie is geldig voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder tijdens de periode van
1 april t/m 30 juni 2019.
  Deze actie geldt alleen bij aankoop van minimaal 5 AEG keukeninbouwapparaten* uit verschillende
productgroepen in één commissie.
  De apparaten dienen binnen 12 maanden na de orderdatum te worden uitgeleverd.
  De zwarte AEG UltraMix keukenmachine KM4300 wordt één keer per commissie van 5 AEG inbouw
apparaten uitgeleverd.
  De aanvraag voor deze actie dient online te geschieden via aeg.nl/acties. De uiterste registratie
datum is 31 juli 2019.
  Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een kopie of foto van de aankoopfactuur of getekende
orderbevestiging zullen worden aanvaard.
  AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of beschadigde
aanvragen.
  Houd voor de verzending van de keukenmachine rekening met een verwerkingstijd van 6 tot 8
weken na de online registratie.
  Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van AEG.
  Onderdelen, accessoires en lades worden niet als apparaat gezien en tellen niet mee in de actie.
  De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.
  De actie is alleen van toepassing bij Nederlandse keukenspeciaalzaken.
  De actie geldt zolang de voorraad strekt.
  AEG is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie omtrent deze actie in de winkel
(offline en online). AEG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de
winkelvloer.
  AEG behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds aan te passen. Kijk voor de
actuele actievoorwaarden op aeg.nl/acties
Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze actie? Neem dan contact op met Racktime.
aeg@racktime.eu o.v.v. AEG keukenmachine-actie. Telefoon (072) 541 39 33
(op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).
Registreer voor 5 jaar garantie
Bij aankoop van minimaal 4 inbouwapparaten* geeft AEG 5 jaar garantie. Meer informatie hierover via
mijnapparaten.nl
*De combohob geldt als twee apparaten

