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Siemens iSensoric.
De sensorgestuurde technologie die perfect zorgt voor je vaat. For a life less ordinary.

Kies voor een buitengewoon leven en ervaar dé innovatie op het gebied van vaatwassen: iSensoric. 
Dankzij iSensoric kan de vaatwasser perfect het was- en droogproces sturen. Dit intelligente  
systeem van sensoren herkent de hoeveelheid vaat en vervuiling en past automatisch het water-
verbruik, de temperatuur en de vaatwastijd aan. 
De iSensoric vaatwassers zorgen voor een perfect schone vaat, zo energiezuinig mogelijk en altijd 
met een glanzend resultaat.

In de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2015 ontvangt u bij aankoop van een geselecteerde 
inbouwvaatwasser bij bol.com een Finish vaatwaspakket cadeau!

ACTIEVOORWAARDEN:
-  Deze actie is geldig bij aankoop van een geselecteerde Siemens iSensoric inbouwvaatwasser bij 

bol.com in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2015. 

   
  Deze actie is geldig op de volgende modellen:

  VAATWASSERS: 
  SN69M002NL   SX678X02TN
  SN678X02TN    SX69M092NL
  SN69M092NL   SN69M036NL 
  SX69M036NL   SN59M501NL 
 

Ontvang nu één jaar lang gratis vaatwastabletten bij een  
inbouwvaatwasser van Siemens!

-  Uitsluitend geregistreerde aankopen (middels ons online registratieformulier op  
siemens-home.nl/bol) vergezeld van een kopie van het aankoop bewijs* worden in  
behandeling genomen. 

-  Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én  
inzendingen na de uiterste inzenddatum van 31 juli 2015 worden niet gehonoreerd.

-  De actie is uitsluitend geldig op in Nederland bij bol.com aangeschafte apparatuur. 

-  De actie kan alleen worden toegekend aan consumenten die in Nederland wonen.

-  De consument ontvangt het vaatwaspakket uiterlijk 4 weken nadat wij de online registratie met 
kopie aankoopbewijs hebben ontvangen. 

-  Het vaatwaspakket bestaat uit ten minste 280 tabletten.

-  Het is ook mogelijk een uitgeprint registratieformulier met bewijs van aankoop per post op te  
sturen naar: BSH Huishoudapparaten B.V., t.a.v. Siemens secretariaat, antwoordnummer 534,  
2130 WB Hoofddorp.

-  Het aanbod geldt voor maximaal één vaatwaspakket per adres.

-  Siemens behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen of eerder te beëindigen.

*  Wij verzoeken de consument de verkoopprijs op het aankoopbewijs onleesbaar te maken door 
deze zwart te markeren.

Siemens. The future moving in.


