
siemens-home.nl/iSensoric

Siemens. The future moving in.

Nu met 1 jaar gratis wasmiddel t.w.v. € 100,-  
of € 50,- retour. For a life less ordinary.

Siemens iSensoric. 

retour
€ 50



Siemens iSensoric is dé innovatie in wasverzorging. Het intelligente doseer-
systeem iDos zorgt er bijvoorbeeld voor dat de machine altijd de juiste  
hoeveelheid wasmiddel gebruikt. Bespaar hiermee tot 7063 liter water en  
tot 33% wasmiddel.

In de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2014 ontvangt u  
bij aankoop van een geselecteerde iSensoric wasmachine of warmtepomp- 
droger een Persil waspakket t.w.v. € 100,- cadeau! U kunt ook kiezen voor  
€ 50,- retour. 

ACTIEVOORWAARDEN:

-  Deze actie is geldig bij aankoop van een geselecteerde Siemens iSensoric wasmachine  
of warmtepompdroger in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 30 november 2014.

 
Deze actie is geldig op de volgende modellen: 

WASMACHINES: 
WM16Y841NL WM16W692NL WM16W672NL WM16Y791NL WM16Y741NL 
WM16Y541NL WM16W592NL WM16W542NL  WM16W461NL WM14W592NL 
WM14W542NL WM14W461NL WM14T490NL  WM14Q363NL WM14Q474NL 
WM14Q444NL WD15H543NL WD14H541NL 
DROGERS: 
WT46G490NL WT48Y773NL WT47Y781NL WT47Y700NL WT47W590NL 
WT47W562NL WT47W560NL WT45W490NL WT45W273NL WT46W382NL 
WT46W363NL WT44W362NL WT44W162NL 

-  Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons online registratieformulier op 
siemens-home.nl/iSensoric - vergezeld van een kopie of foto van het aankoopbewijs 
worden in behandeling genomen.

-  Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de  
voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 31 december 2014 
worden niet gehonoreerd. 

- De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aange schafte apparatuur.

- Het aanbod geldt voor maximaal 1 waspakket en/of retourbedrag per adres. 

-  Het waspakket of het retourbedrag kan alleen worden toegekend aan in Nederland  
woonachtige consumenten.

-  U ontvangt het waspakket of het retourbedrag uiterlijk 4 weken nadat wij de online 
registratie met kopie aankoopbewijs hebben ontvangen. 

-  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. 

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

Ontvang nu een jaar lang gratis 
wasmiddel t.w.v. € 100,- of 
€ 50,- retour! 
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