GRATIS AEG VACUMEERMACHINE
Actievoorwaarden

















Deze actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder die tijdens de
actieperiode van 1 juni t/m 31 december 2020 een actiemodel AEG SteamPro-oven en/of
SensePro®-kookplaat hebben gekocht bij een erkende AEG-dealer in Nederland.
Bij aankoop van één van de geselecteerde AEG ovens of kookplaten ontvangt de consument de
AEG vacumeermachine VS4-1-4AG t.w.v. € 99,- cadeau.
Een lijst met alle deelnemende modellen is beschikbaar op aeg.nl/acties. Alleen modelnummers op
deze lijst komen in aanmerking voor deze promotie.
Om in aanmerking te komen voor de AEG vacumeermachine dienen de aangeschafte oven en/of
kookplaat uiterlijk 15 januari 2021 te zijn geregistreerd via aeg.nl/acties met een geldig (ingescand)
aankoopbewijs en de persoonlijke gegevens.
Een geldig aankoopbewijs is een kopie van de getekende orderbevestiging.
Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een kopie of een foto van het aankoopbewijs met daarop
vermeld één van de deelnemende AEG apparaten en de aankoopdatum, zullen worden aanvaard.
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 is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of beschadigde
aanvragen.
De vacumeermachine wordt, na een correcte aanmelding, opgestuurd naar het opgegeven adres.
Houd voor ontvangst van de vacumeermachine, rekening met een levertermijn van 6 tot 8 weken na
validatie van de aanvraag.
Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van AEG.
De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.
AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.
Kijk voor de actuele actievoorwaarden op aeg.nl/acties

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze actie?
Neem dan contact op met Racktime, e-mail: aeg@promocontact.eu o.v.v. AEG sous-vide-actie 2020
of telefoon: 085 0861931 (op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).
Bij aankoop van vier of meer AEG inbouwapparaten wordt gratis 5 jaar garantie verleend.
Kijk voor de voorwaarden op mijnapparaten.nl

DEELNEMENDE MODELLEN
Model

PNC

EAN

BD740SV

944188045

7332543548316

BSE792220B

944187759

7332543501762

BSE792220M

944187828

7332543503940

BSE798280M

944188322

7332543679195

BSE892230M

944187830

7332543503964

BSK792220M

944187837

7332543504039

BSK798280B

944188334

7332543713318

BSK798280M

944188320

7332543678457

BSK892230B

944188218

7332543594337

BSK892230M

944187840

7332543504060

BSK999230M

944188309

7332543681808

BSK999230T

944188332

7332543717804

KSE792220B

944066452

7332543510252

KSE792220M

944066444

7332543509751

KSE892220M

944066443

7332543509744

KSK792220M

944066446

7332543510214

KSK892220B

944066671

7332543661688

KSK892220M

944066408

7332543500710

KSK998230T

944066778

7332543718344

801416829

7332543918089

Ovens 60 cm

Ovens 45 cm

Kookplaat
SVI84881FB

