
TOT € 100,- CASHBACK BIJ
GESELECTEERDE APPARATEN

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

actieperiode van 15 april t/m 15 juni 2021 een actiemodel AEG wasmachine, droger of  
was/droogcombinatie hebben gekocht bij een erkende AEG-dealer in Nederland.

 � Bij aankoop van één van de actiemodellen ontvangt de consument een cashback tot  
100 euro (afhankelijk van het gekochte model).

 � Een lijst met alle deelnemende AEG wasmachines, drogers en was/droogcombinaties is 
beschikbaar op aeg.nl/acties Alleen modelnummers op deze lijst komen in aanmerking  
voor deze promotie.

 � 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 uiterste datum van aanmelding van het aangekochte apparaat via aeg.nl/acties is  
30 juni 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 deelnemende AEG-apparaten, zullen worden aanvaard.

 � 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 Care-actie of 
telefoon: 085 086 19 31 (op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).

10 jaar garantie op de inverter motor 
Alle actiemodellen zijn voorzien van een inverter motor. Op deze motor verleent AEG 10 jaar 
garantie. Registreer je nieuwe aanwinst dus ook via registeraeg.com om hiervoor in  
aanmerking te komen.



MODEL PNC EAN CASHBACK

L9FENS96 914550944 7332543707232 € 100,-

L9FEN96CS 914550943 7332543700707 € 100,-

L9FEN96BC 914550957 7332543746378 € 100,-

L8FEN96CQ 914550682 7332543694457 € 75,-

L8FEOKOMIX 914550685 7332543685011 € 50,-

L8FENS96 914550684 7332543685004 € 50,-

L8FEN96CS 914550689 7332543700691 € 50,-

L8FEN94CS 914550683 7332543684991 € 50,-

L8FE8KG 914550835 7332543734771 € 50,-

L8FB86ES 914550807 7332543495351 € 50,-

L8TEN73 913123745 7332543718429 € 50,-

L8TE73C 913123845 7332543647804 € 50,-

L7FENQ96 914550478 7332543694815 € 50,-

L6FBAUTO 914915113 7332543706877 € 50,-

L6FBN84GQ 914915112 7332543706860 € 50,-

L9WEN06CB 914600332 7332543712243 € 100,-

L9WEE06W 914600322 7332543681976 € 100,-

L8WE06CS 914605228 7332543558391 € 50,-

L7WE96ES 914605138 7332543558315 € 50,-

L7WE86CBI 914606405 7332543635603 € 50,-

L7WE76EBI 914606610 7332543635627 € 50,-

T9DEN98BC 916098768 7332543733880 € 100,-

T9DE98SC 916098875 7332543748235 € 100,-

T9DEP86ES 916098886 7332543748891 € 50,-

T9DENSP86C 916098885 7332543748884 € 50,-

T9DENS87 916098631 7332543692576 € 50,-

T9DEN87CC 916098632 7332543692583 € 50,-

T9DEN86CC 916098884 7332543748877 € 50,-

T8DENS86 916098654 7332543694259 € 50,-

T8DEN86CS 916098651 7332543694136 € 50,-

T8DE86ES 916097926 7332543489381 € 50,-

T8DB86ES 916097987 7332543490806 € 50,-

T8DBE86W 916098098 7332543541478 € 50,-


