
Actievoorwaarden  

• Als u in de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 een geselecteerde AEG 
wasmachine of was/droogcombinatie koopt, ontvangt gratis een pakket van Ariel en 
Lenor, geschikt voor 50 of 100 wasbeurten.  
• Inwoners van Nederland kunnen deelnemen aan deze promotie, mits zij 18 jaar of 
ouder zijn en in de actieperiode één van de deelnemende AEG wasautomaten of een 
AEG was/droogcombinatie hebben gekocht.  
• Klik hier voor de deelnemende modellen  
• Ariel en Lenor worden geleverd in de vorm van flessen gelijk aan een minimum van 
50 of 100 wasbeurten, gebaseerd op de dosering voor een normale was.  
• De hoeveelheid is afhankelijk van het gekochte model wasautomaat.  
• AEG is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie omtrent deze 
actie in de winkel (offline en online).  
• AEG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de 
winkelvloer.  
• De aanvraag voor de gratis wasbeurten dient online te geschieden via aeg.nl/acties.  
• De uiterste registratiedatum is 15 mei 2017.  
• Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een kopie of een foto van het 
aankoopbewijs met daarop vermeld één van de deelnemende AEG apparaten, zullen 
worden aanvaard. Een geldig aankoopbewijs is een kopie van de aankoopfactuur.  
• AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of 
beschadigde aanvragen.  
• De verzending van het cadeau volgt binnen zes weken na validatie van de 
aanvraag.  
• Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en 
promoties van AEG.  
• Maximaal één inzending per huishouden.  
• De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.  
• Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.  
• De samenstelling van de inhoud van het pakket kan niet worden gewijzigd.  
• AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen 
of te wijzigen. Kijk voor de actuele actievoorwaarden en actiemodellen op 
aeg.nl/acties.  
• Heeft u opmerkingen of vragen over deze actie? Dan kunt u die per e-mail sturen 
naar AEG@racktime.eu o.v.v. AEG Ariel-Lenor actie. Telefoon (072) 541 39 33 (van 
08.30 tot 17.30 uur). 

	  

http://aegactie.nl/img/modellenlijst.pdf

