GRATIS STRIJKPLANK VAN BRABANTIA
T.W.V. €99,- : ACTIEVOORWAARDEN
Deze actie wordt georganiseerd door Electrolux Home Products B.V., hierna AEG genoemd.
Electrolux Home Products B.V. zit gevestigd in Nederland en België:
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Nederland

Rakestraat 40
1130 Brussel
België

•	Als u in de periode van 15 april t/m 30 juni 2019 een AEG
ABSOLUTE 8000 of DELICATE 7000 stoomgenerator bij één
van de deelnemende verkooppunten gevestigd in Nederland
of België koopt, ontvangt u een gratis strijkplank van
Brabantia t.w.v. € 99,-.
•	Inwoners van Nederland en België kunnen deelnemen
aan deze promotie, mits zij 18 jaar of ouder zijn en in de
actieperiode één van de deelnemende AEG ABSOLUTE 8000
of DELICATE 7000 stoomgenerator hebben gekocht.
•	De deelnemende AEG ABSOLUTE 8000 of DELICATE 7000
stoomgeneratoren zijn:
- AEG ST8-1-8EGM ABSOLUTE 8000 ( 950008632 )
- AEG ST8-1-6DBM ABSOLUTE 8000 ( 950008630 )
- AEG ST7-1-4LG DELICATE 7000 ( 950008628 )
- AEG ST7-1-2DB DELICATE 7000 ( 950008626 )
•	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 aanvraag voor de gratis strijkplank van Brabantia t.w.v. €
99,- dient online te geschieden voor Nederland via aegactie.nl
en België via aegactie.be.
•	De uiterste registratiedatum is 14 juli 2019.
•	Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een scan of een
foto van het aankoopbewijs met daarop vermeld één van de
deelnemende AEG ABSOLUTE 8000 of DELICATE 7000
zullen worden aanvaard. Een geldig aankoopbewijs is een scan
/ foto van de volledige aankoopfactuur / kassaticket - duidelijk
leesbaar en met de 4 hoeken zichtbaar.

•	AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te
late of niet ontvangen aanvragen.
•	Houd voor de opsturen van de strijkplank van Brabantia met
een verwerkingstijd tot 6 weken nadat de online registratie
met een kopie van het aankoopbewijs is ontvangen. De
strijkplank zal verstuurd worden op het door u aangegeven
adres tijdens de registratie op onze actiesite.
•	Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere
aanbiedingen en promoties van AEG.
•	Maximaal één inzending per huishouden.
•	De waarde van het geschenk kan niet omgeruild worden in geld
•	De inhoud van het geschenk kan
niet aangepast worden
•	AEG behoudt zich het recht
voor om de actievoorwaarden
tussentijds aan te passen
of te wijzigen. Kijk voor de
actuele actievoorwaarden en
actiemodellen voor Nederland op
aeg.nl en België op aeg.be.
•	Heeft u opmerkingen of vragen
over deze actie?
Dan kunt u die per e-mail sturen
naar aeg-stoomgenerator_
refund@address-system.be
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