NU TOT

€250
RETOUR

ONTVANG NU TOT €250,- RETOUR
BIJ AANKOOP VAN EEN KRUPS
VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINE

Ga naar krups.nl/promoties en vul het registratieformulier in. Houd daarbij de factuur/
aankoopbewijs, de verpakking en EAN-streepjescode bij de hand.

€ 75

EA8901
EA8908

EA8911
EA8918

€125

EA871A
EA8948

EA895E
EA897B + Moyee koffie proefpakket

EA872B
EA8738

EA891C EA894T
EA893C EA895N

EA875E

Actievoorwaarden

KRUPS
Evidence
Eco-Design

• Ontvang nu tot €250,- retour bij aankoop van een Krups volautomatische espresso
machine in de periode van 25 april 2022 t/m 26 juni 2022.
• Bij aankoop van EA897B Evidence Eco-Design ontvang je nu €125,- retour + Moyee koffie
proefpakket cadeau & 50% korting op de eerst volgende Moyee koffiebestelling. Bekijk de actie
via: krups.nl/evidence/eco.
• Deze actie geldt alleen voor de typenummers vermeld op deze voucher.
• Kijk voor de deelnemende winkeliers op krups.nl/promoties.
• Voor de verwerking van je registratie vragen wij je naar krups.nl/promoties te gaan en het
registratieformulier in te vullen.
• Maak 2 duidelijke foto’s:
- 1x een duidelijke foto van je factuur/kassabon.
- 1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de originele
verpakking hebt gelegd. Zowel de streepjescode als de uitgeknipte verpakking
dienen zichtbaar te zijn.
- Upload deze bestanden in het registratieformulier.
• Zodra je de registratie volledig hebt ingevuld ontvang je een bevestigingsmail met de
vervolgstappen.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de actieperiode, dus na 10 juli 2022, wordt
niet meer in behandeling genomen.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Aankoop via derde partijen, bijvoorbeeld Bol.com plaza, worden uitgesloten van deelname aan
cashback acties of productplus acties.
• Alleen een aankoop gedaan direct bij een officiële retailer worden geaccepteerd.
• Krups aanvaardt slechts één deelname per product.
• Krups behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen,
zonder schriftelijke opgave.
• Kijk voor de volledige actievoorwaarden op krups.nl/promoties.

ONTDEK MEER OP KRUPS.NL
EN PAK JOUW VOORDEEL!

