ACTIE VOORWAARDEN
- Deze actie is enkel toegankelijk voor inwoners van België, van 18 jaar of ouder die tussen 01/04/2018 en
31/05/2018 inbegrepen (datum van de factuur) een deelnemend AEG- toestel hebben gekocht bij een Belgische
erkende AEG-verdeler.
- Een cashback is toepasbaar gedurende de looptijd van de actie bij aankoop van een AEG- wasmachine
waarvan de modelbenaming begint met L9F of L8F, of van een AEG- droogkast met energieklasse A+++ waarvan
de modelbenaming begint met T9D of T8D, of van een AEG- was/droogcombinatie waarvan de modelbenaming
begint met L7W, L8W of L9W.
- Enkel deze modelnummers zijn betrokken bij de actie:




Wasmachines: L9FEA96S - L9FEC96S - L8FEC96S - L8FEC86S - L8FSE96B - L8FEE96S - L8FEE84S L8FEE84W
Droogkasten : T8DEA86S - T9DEC87S - T8DEC86S - T9DSE87B - T8DSE86B - T8DEE86S - T8DBE86W
Was/droogcombinaties : L9WEC06B - L8WEC06S - L7WEE96S

TYPE TOESTEL
Wasmachine, 8000 serie
Droogkast, 8000 serie met A+++
Wasmachine, 9000 serie
Droogkast met A+++, 8000 en 9000
serie
Was/droogcombinatie 7000, 8000 en
9000 serie

AANKOOPBEDRAG (incl. BTW en Recupel)
vanaf € 799
van € 799 € tmt € 978
vanaf € 979
vanaf € 979

CASHBACKWAARDE
100 €
100 €
150 €
150 €

vanaf € 999

150 €

- De in aanmerking komende deelnemers kunnen een « cashback » terugbetaling vragen voor een bedrag zoals
bepaald in de tabel hierboven.
- Deze waarden hangen af van de aankoopprijs, vermeld op het betalingsbewijs.
- AEG kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het verkooppunt hierover verschillende of onjuiste
informatie communiceert (off of online).
- De uiterlijke aanvraagdatum van de cashback via aeg.be/promoties is vastgelegd op 15/06/2018. Enkel de
aanvragen met een kopie of foto van het aankoopbewijs van een aan de actie deelnemend AEG-toestel worden
aanvaard.
- Een geldig aankoopbewijs bestaat uit een volledige en leesbare kopie/foto van de aankoopfactuur, waarvan de
4 hoekjes van het document goed zichtbaar zijn.
- AEG kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van onvolledige, laattijdige, niet ontvangen of
beschadigde aanvragen.
- Eens de aanvraag goedgekeurd, wordt de terugbetaling uitgevoerd in de vorm van een bankoverschrijving
binnen een termijn van 6 weken.
- Deze actie kan niet met andere aanbiedingen of promoties van AEG worden gecumuleerd.
- Slechts één enkele cashback per aankoop kan worden ingeruild en de deelnemers kunnen aanspraak maken op
maximaal twee cashbacks per huishouden (zelfde naam en/of adres). Het bedrag van de cashback zal worden
overgeschreven op de bankrekening waarvan de informatie werd doorgegeven door de deelnemer via het
online aanvraagformulier. Geen enkele andere betalingsvorm zal worden gebruikt.
- Uw deelname laat u toe te genieten van een cashback in functie van het aangekochte toestel, van het betaalde
bedrag en van de toelaatbaarheid van uw inschrijving. Indien er niet voor 15/06/2018 om de cashback wordt
verzocht, verliest u het recht om hiervan te genieten.
- AEG behoudt zich het recht voor om het origineel van het ontvangstbewijs op te eisen mocht er twijfel bestaan
betreffende de authenticiteit van de aanvraag.
- AEG behoudt zich het recht voor om op elk moment de voorwaarden van de actie aan te passen of te wijzigen.
- Mocht u vragen of bijkomende opmerkingen hebben betreffende deze actie kan u steeds een e-mail sturen naar
AEG-Laundry@address-system.be om meer informatie te bekomen of hulp te krijgen i.v.m. uw aanvraag.
- Deze actie wordt georganiseerd door Electrolux Belgium nv. - Raketstraat 40 te 1130 Brussel - BE 0403.214.647.
AEG is een merk van de Electrolux-groep. Hierboven werd dan ook verwezen naar AEG.

