
    Deze actie is alleen geldig voor inwoners van België van 18 jaar of ouder die tijdens de actieperiode van 29 augustus 
t/m 31 december 2022 een geselecteerde AEG stofzuiger hebben gekocht bij een Belgische erkende AEG verdeler.

      Bij aankoop van één van de geselecteerde AEG steelstofzuigers ontvangt de consument een extra batterij (naargelang 
de beschikbare voorraad) ter waarde van €169,99 of een cashback van €70,-.

      Een lijst met de modellen van de AEG steelstofzuigers die in aanmerking komen voor deze promotie is beschikbaar 
lager in dit document. Enkel modelnummers op deze lijst komen in aanmerking voor deze promotie. AEG is niet 
verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie in de winkel (offline en online) hieromtrent. AEG kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer.

    Voor een geldige deelname aan deze promotie-actie dient de consument zijn/haar steelstofzuiger zo snel mogelijk na de 
aankoop te registreren via aeg.be/promoties, en een geldig aankoopbewijs op te laden.

    De uiterste registratiedatum via aeg.be voor deelnemende stofzuigers is 15 januari 2023.
    De registratie is pas compleet als de e-mail met bevestiging hiervan is ontvangen. 

Deze dient te worden bewaard en, indien nodig, gepresenteerd.
  Alleen registraties die voorzien zijn van een digitale kopie of een foto van het 

aankoopbewijs met daarop vermeld één van de deelnemende AEG steelstofzuigers, 
zullen worden aanvaard.

    Een geldig aankoopbewijs is een digitale kopie van de aankoopfactuur die correct 
werd opgeladen tijdens de registratie van het product en met vermelding van de 
aankoop van één van de deelnemende AEG toestellen. De digitale kopie is een 
ingescande versie of een foto van het volledige document, goed leesbaar en met 
alle hoeken van het document zichtbaar.

    AEG is niet verantwoordelijk voor onvolledige, laattijdige, niet ontvangen of 
beschadigde aanvraag. Batterij leverbaar zolang de voorraad strekt.  Indien er geen 
batterij meer beschikbaar is, zal automatisch de cash-back van 70€ uitbetaald 
worden. 

    AEG behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen als er 
sprake is van twijfel over de echtheid van de aanvraag.

    Hou, voor ontvangst van de cashback of de extra batterij, rekening met een 
levertermijn van 8 weken na validatie van uw aanvraag. Batterij leverbaar zolang 
de voorraad strekt.  Indien er geen batterij meer beschikbaar is, zal automatisch de 
cash-back van 70€ uitbetaald worden. 

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

    AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te 
passen of te wijzigen.

Vragen of opmerkingen in verband met uw registratie?
Neem contact op via aeg@promocontact.eu of 09/298.01.91.

Actievoorwaarden

GRATIS EXTRA BATTERIJ 
OF €70,- CASHBACK
Op deelnemende steelstofzuigers



Deelnemende AEG stofzuigers

Toestelcategorie Serie Model PNC EAN Code

Draadloze steelstofzuiger 8000 ANIMAL AP81A25ULT 900402038 7332543781836

Draadloze steelstofzuiger 8000 ANIMAL AP81A25COM 900402061 7332543797011

Draadloze steelstofzuiger 8000 ULTIMATE AP81UB25GG 900402030 7332543779802

Draadloze steelstofzuiger 8000 ULTIMATE AP81UB25DB 900402058 7332543796984

Draadloze steelstofzuiger 8000 ULTIMATE GREEN AP81P25GRN 900402059 7332543796991

Draadloze steelstofzuiger 8000 ULTIMATE GREEN AP81P25ECO 900402060 7332543797004


