Nu tot € 20,cashback.
Op staafmixers en handmixers
Actieperiode: 2 september t/m 31 oktober 2019

Tot €20,- cashback

Koop tussen 2 september en 31 oktober
2019 een Braun actiemodel staafmixer of
handmixer en ontvang tot € 20,- retour.*
Deze actie is alleen geldig bij aankoop van één van de
actiemodellen:
Actiemodel handmixers*

Cashback

HM 3000, HM 3100, HM 3105, HM 3135

€ 10,-

HM 5100, HM 5107
Actiemodel staafmixers*

€ 15,Cashback

MQ 3000, MQ 3020, MQ 3035
MQ 523, MQ 525, MQ 5000

€ 10,-

MQ
MQ
MQ
MQ

3135, MQ 3137
5045, MQ 5060,
5137
7025, MQ 7035

€ 15,-

MQ 7075, MQ 7087
MQ 9027, MQ 9038, MQ 9097

€ 20,-

3038,
5037,
5064,
7000,

MQ
MQ
MQ
MQ

* Cashback-bedrag is afhankelijk van het actiemodel.

Hoe ontvang ik mijn cashback?

• Ga na aankoop van jouw actiemodel staafmixer of
handmixer naar www.braunhousehold.nl en ga naar acties.
Vul het registratieformulier in. Je ontvangt automatisch een
bevestigingsmail van je registratie.
• Print de bevestigingsmail uit en stuur deze samen met:
- De uitgeknipte originele streepjescode uit de verpakking
(code die begint met 4210201 of 80210987) en
- Een kopie van je aankoopbewijs vóór 21 november 2019
naar het adres dat vermeld staat in de bevestigingsmail.
Binnen 4 weken na ontvangst en goedkeuring van de
documenten storten we het betreffende cashback-bedrag op
het door jou opgegeven Nederlandse bankrekeningnummer.

Actievoorwaarden:

• Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel staafmixer
of handmixer in de actieperiode 2 september tot en met
31 oktober 2019 bij een verkooppunt in Nederland.
• Deze cashback-actie is alléén geldig op bovenstaande
actiemodellen staafmixers en handmixers.
• Alléén complete inzendingen incl. print van de
bevestigingsmail, originele streepjescode en een kopie
van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen.
• De inzending dient vóór 21 november 2019 te worden
ingestuurd. Latere inzendingen worden niet in behandeling
genomen.
• Het cashback-bedrag kan alleen per bankoverschrijving
worden overgemaakt aan consumenten met een
Nederlands bankrekeningnummer.
• De cashback actie is geldig voor max. 1 deelname per adres.
• 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 wijzigen, zonder schriftelijke
opgave. Druk- en typefouten voorbehouden.

