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Van 1 November 2016 tem 14 Januari 2017, ontvangt u bij elke
aankoop van een ARTISAN of MINI Keukenrobot (5KSM3311X,
5KSM150PS, 5KSM175PS, 5KSM125, 5KSM156, 5KSM7580X*)

EEN SPIRAALSNIJDER MET SCHIL-, ONTKERNEN KRULMESSEN** GRATIS
Hoe krijgt u uw cadeau bij u thuis?
Ga naar : www.promokitchenaid.com en registreer online
OF
Stuur vóór 20 Januari 2017 (er wordt enkel rekening gehouden met de
datumstempel aangebracht door de post voor de geldigheid van de
deelname) onder gesloten omslag:
• Deze deelnamecoupon volledig ingevuld voorzien van de
winkelstempel (in het daarvoor voorziene kader hieronder)
• Een kopie van uw aankoopfactuur of aankoopbewijs waarop de
referentie van de aangekochte mixer/keukenrobot alsook de
aankoopdatum staan vermeld
• De originele barcode aangebracht op de verpakking van de
aangekochte mixer/keukenrobot. Naar het volgende adres:

Eindejaarspromotie
c/o HighCo DATA
P.B. 12161
1733 ASSE
Opdat de levering probleemloos zou verlopen, gelieve een adres op
te geven waar het pakket gedurende de ganse dag in ontvangst zal
kunnen worden genomen. Gelieve rekening te houden met een mogelijk
leveringstermijn van ongeveer 8 weken. Gelieve de volgende persoonlijke
gegevens in hoofdletters in de daarvoor voorziene vakjes in te vullen.
NAAM
ADRES
POSTCODE+WOONPLAATS
TEL/GSM
EMAILADRES
SERIENUMMER MIXER/KEUKENROBOT

(vermeld op de sticker aan de onderzijde van uw apparaat):

Stempel van de winkel

Gelieve dit vakje aan te kruisen indien u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen en indien u er
niet mee akkoord gaat dat wij uw persoonlijke gegevens in onze dossiers bewaren. Deze promotie is niet
cumuleerbaar met andere reeds bestaande promoties op deze mixers/keukenrobots.De bovenstaande gegevens en
de verkregen informatie uit de vragenlijst worden uitsluitend gebruikt voor statistisch marktonderzoek. Met behulp
van deze gegevens kunnen wij en onze handelspartners u beter op de hoogte houden van nieuwe producten en
diensten van KitchenAid Europa, Inc.. Uw persoonlijke gegevens worden digitaal verwerkt en aangemeld bij de
Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt deze persoonlijke gegevens op
elk ogenblik inkijken, verbeteren of annuleren (wet van 8/12/92).
* Mixer/keukenrobot MINI / 4,8 L / 6,9 L: richtprijs vanaf 599 € / 649 € / 999 € (prijs BTW inbegrepen).
** Richtprijs accessoires / toebehoren: 139 € (incl. BTW).
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