
Nu 100 dagen op proef
Overtuig uzelf…

Actieperiode: 01-09-2014 t/m 31-01-2015
Geldig op de Multiquick 3-, 5- en 7-serie staafmixers
Check de achterzijde voor de actieproducten*

NIET

TEVREDEN? 

GELD TERUG!   

Nu 100 dagen op proef.
Overtuig uzelf...
Actieperiode: 1 oktober t/m 30 november 2015
Geldig op de Multiquick 3-, 5-, 5 Vario-, 7- serie staafmixers*

* Check de achterzijde voor de actieproducten



www.braunhousehold.nl

Actievoorwaarden:
•   De actie is geldig bij aankoop van een actieproduct* vanaf 

1 oktober 2015 t/m 30 november 2015 bij een geautoriseerde Braun 
dealer in Nederland. De lijst met geautoriseerde Braun dealers vindt u op 
www.braunhousehold.nl.

•  Uw retourpakket (product in originele verpakking, bevestigings mail en 
kopie aankoopbewijs) dient binnen de gestelde termijn te zijn verstuurd. 
Pakketten ontvangen na de termijn van 107 dagen na aankoopdatum 
worden niet in behandeling genomen. 

•  Bij online aankopen dient het adres zowel op de factuur als op de 
bevestigingsmail overeen te komen.

•  Onvolledige of beschadigde staafmixers komen niet in aanmerking voor 
deze actie. Het product wordt bij ontvangst nagekeken en beoordeeld 
door Braun-medewerkers.

•  Portokosten verbonden aan deze actie worden niet terugbetaald.
•  Na ontvangst en controle van uw retourzending, wordt het 

aankoopbedrag binnen 4 weken teruggestort op uw Nederlandse 
bankrekening.       

•  Braun behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te 
zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave. 
Druk- en typefouten voorbehouden.

*   Actieproducten: MQ300 soup, MQ300 curry, MQ320 pesto, MQ325 
spaghetti, MQ500 soup, MQ520 pasta, MQ525 omelette, MQ535 sauce, 
MQ545 aperitive, MQ5000 WH soup, MQ5007 WH puree, MQ5037 WH 
sauce+, MQ5045 WH aperitive, MQ5177 BK buffet+, MQ700 soup, 
MQ725 omelette, MQ735 sauce, MQ745 aperitive, MQ775 pâtisserie.

Hoe neemt u deel aan deze actie? 
• Ga naar www.braunhousehold.nl en klik op de actiebanner.
•  Vul het registratieformulier volledig in. Na uw registratie 

ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.
•  Print de bevestigingsmail uit en stuur 

deze naar het adres dat vermeld staat 
in de bevestigingsmail, samen met:

  -  de complete staafmixer (incl. alle 
accessoires en gebruiksaanwijzing) 
in de oorspronkelijke verpakking.

 - een kopie van uw aankoopbewijs.

Deze actie is alleen geldig indien u 
binnen 107 dagen na aankoopdatum 
het actieproduct* in de oorspronkelijke 
verpakking retour stuurt. Uiteraard 
dient u zelf het postpakket voldoende 
te frankeren.

Niet tevreden? 
Geld terug!
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Braun staafmixer!
Wij zijn ervan overtuigd dat de staafmixer u zal bevallen 
maar uiteraard vinden wij het vervelend als blijkt dat het 
product toch niet volledig aan uw verwachtingen voldoet. 
Mocht u na 100 dagen niet tevreden zijn over uw aankoop, 
dan kunt u tijdens deze actie uw staafmixer retour sturen 
en krijgt u het aankoopbedrag terug.

ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

het actieproduct* in de oorspronkelijke 


