TOT € 50,- CASHBACK BIJ
GESELECTEERDE STOFZUIGERS
Actievoorwaarden
 Deze actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder die tijdens de
actieperiode van 29 maart t/m 31 mei 2021 een AEG-stofzuiger hebben gekocht bij een
erkende AEG-dealer in Nederland.
 Bij aankoop van één van de geselecteerde AEG-stofzuigers ontvangt de consument een
cashback van 20, 30 of 50 euro (afhankelijk van het gekochte model).
 Een lijst met alle deelnemende AEG-stofzuigers is beschikbaar op aeg.nl/acties Alleen
modelnummers op deze lijst komen in aanmerking voor deze promotie.
 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.
 De uiterste datum van aanmelding van de aangekochte stofzuiger via aeg.nl/acties is
15 juni 2021.
 De registratie is pas compleet als de e-mail met bevestiging hiervan is ontvangen. Deze
dient te worden bewaard en, indien nodig, overlegd.
 Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een kopie of een foto van het aankoopbewijs
met daarop vermeld één van de deelnemende AEG-stofzuigers, zullen worden aanvaard.
 AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of
beschadigde aanvragen.
 Houd voor retourstorting van de cashback rekening met een verwerkingstijd van zes tot
acht weken nadat de online registratie met een kopie van het aankoopbewijs is ontvangen.
 Deze promotie 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 met betrekking tot deze actie?
Neem dan contact op met Racktime, e-mail: aeg@promocontact.eu o.v.v. AEG Wellbeing-actie
of telefoon: 085 086 19 31 (op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).

DEELNEMENDE MODELLEN
MODEL

PNC

EAN

CASHBACK

RX9-2-6IBM

900277480

7332543702237

€ 50,-

RX9-2-4ANM

900277479

7332543702220

€ 50,-

RX9-2-4STN

900277478

7332543702213

€ 50,-

RX8-1-4SWN

900277483

7332543702183

€ 50,-

QX9-1-ULT

900277618

7332543744565

€ 50,-

QX9-1-ULTS

900277696

7332543771547

€ 50,-

QX9-1-ALRG

900277372

7332543667789

€ 30,-

QX9-1-ALRS

900277693

7332543771516

€ 30,-

QX9-1-ANIM

900277370

7332543667772

€ 30,-

QX9-1-ANIS

900277692

7332543771509

€ 30,-

QX9-1-50IB

900277368

7332543667765

€ 30,-

QX9-1-P5IB

900277512

7332543722013

€ 30,-

QX9-1-P4GG

900277511

7332543722006

€ 30,-

QX9-1-40GG

900277366

7332543667758

€ 30,-

QX8-2-PALR

900277687

7332543773176

€ 30,-

QX8-2-PANI

900277685

7332543773169

€ 30,-

QX7-1ULTAL

900277631

7332543746958

€ 30,-

QX7-1P52SW

900277627

7332543746934

€ 30,-

QX7-1-P52IB

900277625

7332543746927

€ 30,-

QX7-1-P5SW

900402053

7332543781102

€ 30,-

QX6-ANIM

900277539

7332543723089

€ 20,-

QX6-1-46DB

900277535

7332543723065

€ 20,-

QX6-1-42GG

900277527

7332543723027

€ 20,-

QX6-1-40OG

900277523

7332543722044

€ 20,-

