Nu tot € 50,cashback
op stoomgeneratoren en
stoomstrijkijzers
Actieperiode: 1 maart t/m 30 april 2020

Tot € 50,cashback
Koop tussen 1 maart en 30 april 2020 een
Braun actiemodel stoomgenerator of
stoomstrijkijzer en ontvang tot € 50,- retour*
Geldig op de volgende actiemodellen:
Serie

Actiemodellen

Cashback

TexStyle 7

TS 725, SI 7042 GR,
SI 7066 VI

€ 10,-

TexStyle 9

SI 9187 EWH, SI 9188 EBK

€ 15,-

CareStyle Compact

IS 2043 BL, IS 2044 VI,
IS 2055 BK

€ 30,-

CareStyle 3

IS 3022 WH, IS 3041/1 WH
IS 3042/1 WH

€ 30,-

CareStyle 5

IS 5022 WH, IS 5043/1 WH,
IS 5145 BK, IS 5145 WH

€ 40,-

CareStyle 7

IS 7155 WH, IS 7156 BK

€ 50,-

* Bedrag is afhankelijk van het actiemodel.

Hoe ontvang ik mijn cashback?

Ga na aankoop naar braunhousehold.nl,
klik op ‘acties’ en volg de stappen.

Actievoorwaarden:

• Deze actie is geldig bij aankoop van een deelnemend
actiemodel in de actieperiode 1 maart t/m 30 april 2020 bij
een verkooppunt in Nederland.
• Alléén complete inzendingen incl. print van de
bevestigingsmail, originele streepjescode uit de verpakking
en een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling
genomen.
• Indien je ook deelneemt aan de actie ‘4 jaar garantie’, dien
je je voor beide acties te registreren en vragen wij je alle
documenten op te sturen in één envelop.
• Deze cashbackactie is niet geldig in combinatie met de
Niet tevreden, Geld terug actie.
• Je inzending dient vóór 21 mei 2020 te worden ingestuurd.
Latere inzendingen worden niet in behandeling genomen.
• Deze actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten
met een Nederlands bankrekeningnummer.
• Bij online aankopen dient het adres op de factuur overeen
te komen met het adres op de bevestigingsmail.
• Braun behoudt zich het recht voor om de actie op elk
moment stop te zetten of te wijziging, zonder schriftelijke
opgave. Druk- en typefouten voorbehouden.
• Bekijk de volledige actievoorwaarden op braunhousehold.nl

