
www.tefalacties.nl

www.tefalacties.nlvolg ons op Facebook 

* Zie achterzijde voor de actievoorwaarden of kijk op www.tefalacties.nl

www.tefalacties.nl

Ga naar www.tefalacties.nl en vul het registratieformulier in. Je ontvangt een e-mail 
met daarin een pdf-bestand. Print deze uit en stuur deze samen met een kopie van 
het aankoop bewijs en de originele streepjescode van de verpakking op naar:

Groupe SEB
O.v.v. Tefal Voorjaarsactie 
Postbus 48
3400 AA IJSSELSTEIN

Zorg dat de envelop voldoende gefrankeerd is. 
Het geldbedrag wordt binnen 6 weken op je bank rekening gestort.

Actievoorwaarden
•  Tot € 50,- retour bij aankoop van een Tefal product in de periode van 

16 april 2015 t/m 10 mei 2015.
•   Deze actie geldt alleen voor de typenummers vermeld op deze voucher.
•   Kijk voor de deelnemende winkeliers op www.tefalacties.nl
•  Voor verwerking vragen we je op te sturen: het registratieformulier, een kopie van 

het aankoopbewijs en de originele streepjescode van de verpakking.
•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
•  Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de betreffende actieperiode 

wordt niet meer in behandeling genomen.
•  De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel.
•  Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling 

genomen. 
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland en voor Nederlandse ketens 

met filialen in België.
•  Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving worden overgemaakt. 
• 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.

HOE ONTVANG JE TOT € 50,- VAN 
HET AANKOOPBEDRAG RETOUR?
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Typenummers:

GV7340 - GV7450 - GV7460
GV7470 - GV7550 - GV7615
GV7620 - GV7630 - GV7760
GV8320 - GV8330 - GV8431
GV8925 - GV8930 - GV8960

Typenummer:

GV8975

Typenummer:

AH9518

€15
RETOUR

€25
RETOUR

€30
RETOUR

€20
RETOUR

€20
RETOUR

€50
RETOUR

€50
RETOUR

€10
RETOUR

€10
RETOUR

€10
RETOUR

€5
RETOUR

STOOMSTRIJKIJZERS ACTIFRY

KEUKENAPPARATUUR

STOOMGENERATOREN

FRITEUSES

Typenummers:

GV6720
GV6760
GV6770

Typenummers:

BL3001
BL3008

Typenummers:

BL310A
DO5141
HB7240 - HB853A
HT6111 - HT6151

Typenummers:

HB8601 - HB863A - HB866A
ZN655H

Typenummers:

ZC500H
QB404D - QB404H - QB413H

Typenummers:

FV3910
FV3920
FV3930

Typenummers:

AW9500 - AW9520
FZ7070
GH8060

Typenummers:

FR4052 - FR4067 - FR4068
FR4078 - FR8040 
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