
BIJ AANKOOP VAN EEN SENSEO®

*  Zie ommezijde voor de actievoorwaarden.  

UP VIVA CAFÉ TWIST

SENSEO® VIVA CAFÉ

•  Verstelbare tuit voor  
elke kopgrootte

•  Waterreservoir voor  
6 kopjes (850ml)

• Ontkalkingsmelding

SENSEO® UP

•  Het kleinste SENSEO®  
apparaat!

•  Directe automatische  
aan- en uitschakeling 

•  Waterreservoir voor  
4 normale/7 kleine kopjes

SENSEO® TWIST

•  Automatische uitschakeling  
na 15 minuten

•  Waterreservoir voor  
8 kopjes (1,6 l)

•  Verstelbare tuit voor  
elke kopgrootte

*  SENSEO® best verkochte merk koffiezetapparaat, onderzoek Panelwizard, n=514, wk 38/39 2014,  
aanschaf koffiezetapparaat afgelopen jaar



Kijk voor meer informatie en de uitgebreide actievoorwaarden op www.senseo.nl/contact. 

Stap 1
Ga naar de SENSEO® online pagina www.senseo.nl/actie en meld je aan voor deze actie van 
Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V.

Stap 2 
Tijdens het aanmelden dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en de streepjescode van 
de verpakking van het aangeschafte SENSEO® koffiepadapparaat te uploaden.

Stap 3  
Geef tijdens je aanmelding aan of je een witte of een zwarte melkopschuimer wilt ontvangen.

Stap 4  
Als je registratie is afgerond, worden je gegevens gecontroleerd. Na 5 werkdagen ontvang je 
een bevestig e-mail met daarin een link naar iDEAL, waarmee je de verzendkosten (€4,99)  
voor de SENSEO® Melkopschuimer kunt betalen.

Stap 5 
De witte of zwarte SENSEO® melkopschuimer wordt vier weken na ontvangst van je 
aanmelding thuis gestuurd.

Hoe ontvang je de melkopschuimer?

Actievoorwaarden:
•  Deze actie van Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. geldt alleen voor aankopen in de 

periode van 3 september t/m 25 oktober 2015.

•  Deze actie geldt op de volgende modellen: 
 - SENSEO® VIVA CAFÉ - type nummers beginnend met HD7825, HD7826 of HD7828 
 - SENSEO® UP - type nummers beginnend met HD7880 of HD7884 
  -  SENSEO® TWIST - type nummers beginnend met HD7870, HD7871, HD7872, 

HD7873 of HD7874
  - SENSEO® HD7818

•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 9 november 2015 ontvangen te zijn op  
senseo.nl/actie

•  Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor personen die 18 jaar of ouder zijn en 
die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland 
hebben.

•  Maximaal 2 inzendingen per naam, adres en rekeningnummer.
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CA6500/60

Een bonbon in een glas: deze Praliné Perfection heeft dankzij de toegevoegde notensiroop  
de smaak van een heerlijke praline. Het melkschuim zorgt voor een romige touch.  

Serveertip: heerlijk met een iced cupcake.

• 20 ml notensiroop

• 50 ml stevig warm melkschuim

• 40 ml SENSEO® Intense Black koffie

• 20 gram witte chocolade, geraspt

• Doe de notensiroop in een glas.

•  Giet 50 ml koude melk in de SENSEO® 
melkopschuimer en schuim deze melk 
op tot een warm en stevig melkschuim. 
Vul hiermee het glas tot ongeveer  
de helft.

•  Giet vervolgens de SENSEO® koffie in 
het glas.

•  Garneer het geheel met wit 
chocoladeschaafsel.

CREËER DE LEKKERSTE KOFFIERECEPTEN MET 
JE NIEUWE SENSEO® APPARAAT EN MELKOPSCHUIMER

PRALINÉ PERFECTION

VERGEET JE NIET AAN TE MELDEN VOOR:

OP SENSEO.NL EN ONTVANG STEEDS WEER LEUKE SURPRISES IN JE MAILBOX

INGREDIËNTEN BEREIDING

Deelnemende SENSEO® apparaten: Melkopschuimers:


