
  Ariel en Lenor worden geleverd in de vorm van flessen gelijk aan een minimum van 50 of 100 wasbeurten,  
de hoeveelheid is afhankelijk van het gekochte modelnummer. De lijst van modelnummers die opgenomen 
zijn in deze promotie staat vermeld op aeg.nl/acties.

  Het aantal wasbeurten is gebaseerd op de aanbevolen dosering voor een normale was. 
  Inwoners van Nederland kunnen deelnemen aan deze promotie, mits zij 18 jaar of ouder zijn en één van de  
vermelde modelnummers van AEG wasmachines hebben gekocht tussen 1 februari en 30 april 2016.

  Deze actie is alleen van toepassing op AEG wasmachines die binnen de actieperiode zijn geleverd.
  Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van AEG.
  AEG kan geen inzendingen aanvaarden van modelnummers die niet zijn vermeld in de actievoorwaarden 
op aeg.nl/acties, ook niet als het in de winkel (offline of online) onjuist gecommuniceerd is. AEG kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer.

  Alleen inzendingen die zijn voorzien van een kopie of een foto van het aankoopbewijs met daarop vermeld 
één van de deelnemende AEG wasmachines, zullen worden aanvaard.

  De aanvraag voor de gratis wasbeurten dient online te geschieden via aeg.nl/acties. De uiterste inzenddatum 
voor het indienen van de aanvraag is 15 mei 2016.

  Houd voor de levering van het gratis pakket rekening met een levertijd van 6 tot 8 weken nadat de 
onlineregistratie met een kopie van het aankoop bewijs ontvangen is. 

  Maximaal één inzending per huishouden.
  De producten zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld.
  AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
  De samenstelling van de inhoud van het pakket kan niet worden gewijzigd.  
Kijk voor de actuele actievoorwaarden en de modelnummers van de deelnemende wasmachines op aeg.nl/acties.

   Als u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met HighCo op het gratis telefoonnummer 
00 800 44 66 77 88 (Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur - 18.00 uur) of via het volgende 
mailadres: infolijn@highco.be

Actievoorwaarden

GRATIS WASSEN
MET AEG, LENOR
EN ARIEL



Actiemodellen

ÖKOMix en ÖKOKombi 
100 wasbeurten   

Model  PNC
L79496NFL   914535108
L79696NFL 914535110
L89697NFL 914531920
L99697NFL 914535202
L89496FL 914531904
L89496NFL 914531917
L99696HWD 914605909
 
ÖKOInverter Inverter 
motor wasmachines 
50 wasbeurten
 
Model  PNC
L75469TL1 913217325
L86560TL4 913217326
L76472FL 914530971
L76475NFL 914530957
L76479NFL 914530956
L76485NFL 914531730
L76495NFL 914531728
L76672FL 914530970
L76680NWD 914603609
L76695NFL 914531729
L77489NFL 914531751
L77499NFL 914531725
L77699NFL 914531752
L82470BI 914528238
L87404FL 914531606
L87695NWD 914605714
LSILVER8 914534175
LSPECIAL8 914534202
LVOGUE 914534200
SPECIAL9 914531504

L75480WD 914605607
L76472FL 914530908
L76475FL 914530909
L76477FL 914530907
L76478FL 914530910
L76479FL 914530914
L76485FL 914531442
L76489FL 914531441
L76672FL 914530913
L76675FL 914530911
L76678FL 914530912
L76679FL 914530929
L76680WD 914603605
L76685FL 914531444
L76689FL 914531443
L77685WD 914605801
L87485FL 914531200
L87495XFL 914531278
L87685FL 914531206
L87695WD 914605701

L88489FL2 914531270
L88689FL2 914531274
L98685FL 914531305
L98697NFL 914531365
L98699FL2 914531346
LBELLA125 914530906
LCELEB125 914531496


