100 ARIEL PODS® CADEAU
Actievoorwaarden


Deze actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder die tijdens de actieperiode van 1 februari t/m 30 april 2022 een AEG UniversalDose-wasmachine hebben gekocht of
geleased bij een erkende AEG-dealer in Nederland.



Een lijst met alle AEG UniversalDose-modellen is beschikbaar op aeg.nl/acties. Alleen model
nummers op deze lijst komen in aanmerking voor deze actie.



De aanvraag voor de Ariel PODS® dient online te geschieden via aeg.nl/acties.
De uiterste registratiedatum is 15 mei 2022.



De registratie is pas compleet als de e-mail met de bevestiging hiervan is ontvangen. Deze dient te
worden bewaard en, indien nodig, overlegd.



Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een digitale kopie of een foto van het aankoopbewijs met
daarop vermeld één van de deelnemende AEG-wasmachines, zullen worden aanvaard.



AEG behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen als er sprake is van
twijfel over de echtheid van de aanvraag.



AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of beschadigde
aanvragen.



Bij het tijdig indienen van een incomplete of onleesbare aanvraag, dienen de juiste bescheiden
alsnog binnen één maand na afloop van de registratietermijn door AEG te zijn ontvangen.



AEG is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie over deze actie in de winkel
(offline en online). AEG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de
winkelvloer.



De verzending van de Ariel PODS® volgt binnen zes tot acht weken na validatie van de aanvraag.



De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.



Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.



Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van AEG.



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 over deze actie?
Neem dan contact op met Racktime, e-mail: aeg@promocontact.eu o.v.v. AEG PODS®-actie of
telefoon: 085 086 19 31 (op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).
10 jaar garantie op de inverter motor
De UniversalDose-wasmachines zijn voorzien van een ÖKOInverter motor. Op deze motor
verleent AEG 10 jaar garantie. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de wasmachine ook
te worden geregistreerd via registeraeg.com

DEELNEMENDE MODELLEN
MODEL

PNC

EAN

L7FE706CBV

914550542

7332543806980

L7FE96EVS

914550539

7332543795741

L7FEN94CV

914550538

7332543806867

L8FE794CBV

914550743

7332543805655

L8FE8000V

914550744

7332543807093

L8FEN94CV

914550754

7332543807116

L8FEN96CV

914550756

7332543807130

L8FENS96EV

914550745

7332543805662

