Gratis WMF
Thermosbeker

(0,35L)

Bij aankoop van
een KITCHENminis®
product*
*bekijk de actievoorwaarden voor
de deelnemende producten

Gratis WMF Thermosbeker
Bij aankoop van een KITCHENminis product*

*Deze actie geldt uitsluitend voor deelnemende producten uit de WMF KITCHENminis®
serie, aangeschaft tijdens de actieperiode (5 april 2021 t/m 23 mei 2021).
Ga naar www.wmf.nl/promoties en vul het registratieformulier in. Houd daarbij de
factuur/aankoopbewijs, de verpakking en EAN-streepjescode bij de hand.

Deelnemende producten
4211129130462 Aroma Koffiemachine
met Thermoskan
en Thermosbeker
4211129130479 Aroma Koffiemachine 		
met Glazen kan
4211129116244 Waterkoker 0,8 L
4211129130806 Broodrooster XXL
4211129116268 Eierkoker voor 2 eieren
4211129119641 Vitalis E-Stoomkoker
4211129119733 Raclette voor 2
4211129131018 Droogoven Snack-to-go
4211129128131 Blender 0,8 L
4211129128711 Smoothie To Go

Actievoorwaarden
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4211129133784 Thee- en waterkoker
2in1 Vario
4211129132879 Glazen waterkoker 1 ltr
4211129141987 Keukenmachine One
For All Grijs
4211129141970 Keukenmachine
One for All Ivoor
4211129146463 Mix on the go
4211129116251 1-slice toaster
4211129119658 Salad to go
4211129128452 Ice Cream maker
4211129131049 Rice Cooker

Ontvang een WMF Impulse Thermosbeker bij aankoop van een WMF KITCHENminis®
product, aangeschaft tijdens de actieperiode (5 april 2021 t/m 23 mei 2021).
Deze actie geldt alleen voor de deelnemende producten (zoals vermeld op deze
voucher en in de actievoorwaarden)
Kijk voor de deelnemende winkeliers op www.wmf.nl/promoties
Voor verwerking vragen we je het online registratieformulier in te vullen en 2 foto’s te
uploaden:
- 1x een duidelijke foto van je aankoopbon
- 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 op de foto.
- Je kunt zowel jpg- als pdf-bestanden uploaden.
Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
Uiterlijk 7 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in
ons bezit hebben. Dat betekent bij deze actie uiterlijk zondag 30 mei 2021.
Na registratie ontvangen consumenten de WMF Impulse thermosbeker uiterlijk binnen
3 weken, maar we streven ernaar om dit binnen een week te leveren.
Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
WMF aanvaardt slechts één deelname per product.
WMF 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
www.wmf.nl/promoties

