
€ 50,- CASHBACK BIJ AANKOOP VAN
WASMACHINES L7FBSTEAM, L6FBSPORT 
EN L6FBJEANS

Actievoorwaarden
 � Deze actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder die tijdens  

de actieperiode van 1 maart t/m 31 oktober 2021 de AEG-wasmachine L7FBSTEAM,  
L6FBSPORT of L6FBJEANS hebben gekocht bij een erkende AEG-dealer in Nederland.

 � 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 cashback dient online te geschieden via aeg.nl/acties  
De uiterste registratiedatum is 15 november 2021.

 � De registratie is pas compleet als de e-mail met bevestiging hiervan is ontvangen. Deze 
dient te worden bewaard en, indien nodig, overlegd.

 � Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een kopie of een foto van het aankoopbewijs 
met daarop vermeld één van de actiemodellen L7FBSTEAM, 6FBSPORT of L6FBJEANS  
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.

 � Houd voor retourstorting van de cashback rekening met een verwerkingstijd van zes tot 
acht weken nadat de online registratie met een kopie van het aankoopbewijs is ontvangen.

 � Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van 
AEG.

 � AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te 
wijzigen. Kijk voor de actuele actievoorwaarden op aeg.nl/acties

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze actie? 
Neem dan contact op met Racktime, e-mail: aeg@promocontact.eu o.v.v. AEG Laundry-actie of 
telefoon: 085 086 19 31 (op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).

L7FBSTEAM, L6FBSPORT en L6FBJEANS zijn voorzien van een ÖKOInverter motor. Op deze 
motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie. Vergeet je nieuwe aanwinst dan ook niet even-
eens te registreren via registeraeg.com


