VERSHOUDDEKSEL SET
CADEAU

BIJ AANKOOP VAN
EEN EEN INGENIO
PANNENSET

TEFAL.NL/PROMOTIES

ONTVANG NU TOT € 50,- RETOUR
BIJ AANKOOP VAN DEELNEMENDE TEFAL KLEDINGSTOMERS

€10 RETOUR
DT3030

DT8250

€20 RETOUR
DT9130
DT9530

€15 RETOUR

IT8440

DT8270

€50 RETOUR

ACTIEPERIODE
6 JUNI 2022 T/M
10 JULI 2022

UT2020

Ga naar tefal.nl/promoties en vul het registratieformulier in. Houd daarbij
de factuur/kassabon, verpakking en EAN-streepjescode bij de hand.

Actievoorwaarden
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvang nu tot € 50,- retour bij aankoop van één van de deelnemende Tefal kledingstomers
binnen de actieperiode 6 juni 2022 t/m 10 juli 2022.
Deze actie geldt alleen voor de deelnemende producten zoals vermeld op deze voucher en
in de actievoorwaarden.
Kijk voor de winkeliers en actievoorwaarden op tefal.nl/promoties.
Voor verwerking vragen we je het online registratieformulier in te vullen en 2 foto’s te
uploaden:
• 1x een duidelijke foto van je volledige aankoopbon/factuur
• 1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de originele
verpakking hebt gelegd. Zowel de streepjescode als de uitgeknipte verpakking dienen
zichtbaar te zijn op de foto.
• Je kunt zowel jpg- als pdf-bestanden uploaden.
Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
Uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in ons
bezit hebben. Dit betekent bij deze actie uiterlijk zondag 24 juli 2022.
Na registratie ontvangen consumenten het cashbackbedrag binnen 6 weken op het
aangegeven IBAN rekeningnummer.
Deze actie geldt alléén voor aankopen in Nederland.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Tefal aanvaardt slechts één deelname per product.
Tefal behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen, zonder
schriftelijke opgave.
Aankoop via derde partijen, bijvoorbeeld Bol.com plaza, worden uitgesloten van deelname
aan cashback acties of productplus acties.
Alleen een aankoop gedaan direct bij een officiële retailer worden geaccepteerd.

TEFAL.NL/PROMOTIES

