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Als u in de periode van 15 april t/m 15 juni 2017 een geselecteerde AEG stofzuiger koopt, ontvangt u gratis de
AEG sportsblender SB2500 t.w.v. 59.95.
Bij aankoop van één van onderstaande stofzuigers, krijgt u de AEG sportsblender SB2500 thuis gestuurd:
VX9|XPerformance: VX9-1-TM-E, VX9-1-SB-E, VX9-1-DB-M, VX9-1-WR-M
VX8|XSilence: VX8-2-TM-E, VX8-2-CB-E, VX8-2-BM-M, VX8-2-ECO, VX8-1-DB-M of VX8-1-WR-M
VX7|XPower: VX7-1-BO-A, VX7-1-SW-A, VX7-1-OKO, VX7-1-WR-P, VX7-1-DB
LX9|XPerformance: LX9-1-TM-T, LX9-1-WM-A
LX8|XFlexibility: LX8-1-TM-M, LX8-1-DB-M, LX8-1-WR-M
CX8|XPower: CX8-60-TM, CX8-50-EB
CX7|XFlexibility: CX7-45-ANI, CX7-35-ÖKO, CX7-35-TM, CX7-35-WR of CX7-35-CB
Inwoners van België kunnen deelnemen aan deze promotie, mits zij 18 jaar of ouder zijn en in de actieperiode
één van de deelnemende AEG stofzuigers hebben gekocht.
Klik hier voor de deelnemende modellen
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 sportsblender dient online te geschieden via aegactie.be
De uiterste registratiedatum is 30 juni 2017.
Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een kopie of een foto van het aankoopbewijs met daarop vermeld
één van de deelnemende AEG apparaten, zullen worden aanvaard. Een geldig aankoopbewijs is een kopie van
de aankoopfactuur / kassaticket.
AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of beschadigde aanvragen.
De verzending van het cadeau volgt binnen zes weken na validatie van de aanvraag.
Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van AEG.
Maximaal twee inzendingen per huishouden.
De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.
De samenstelling van de inhoud van het pakket kan niet worden gewijzigd.
AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.
Kijk voor de actuele actievoorwaarden en actiemodellen op aegacties.be
Heeft u opmerkingen of vragen over deze actie? Dan kunt u die per e-mail sturen naar
AEG-Blender@address-system.be o.v.v. AEG Blender actie.

Ter waarde
van

€ 59,95

Gratis sportsblender bij aankoop van
een nieuwe AEG stofzuiger
Actie geldig van 15 april t/m 15 juni 2017. Geldt alleen op geselecteerde modellen. Vraag naar de voorwaarden of kijk op aegactie.be.
Heeft u vragen of opmerkingen over de AEG actie? Dan kunt u een e-mail sturen naar AEG-Blender@address-system.be

