
Bij aankoop van een 
Braun staafmixer

Actieperiode: 1 september t/m 30 september 2016

Keuze van accessoire afhankelijk van het actiemodel*

* Zie achterzijde voor actievoorwaarden



   

 *  Keuze van accessoire 
  afhankelijk van het actiemodel. 

*  Registratie via www.braunhousehold.nl:
 zie actievoorwaarden op de achterzijde.

Actiemodellen en accessoires*

  Garde Pureervoet 350ml 500ml 1250ml Hakmolen /
    Hakmolen Hakmolen IJscrusher

Actiemodel Accessoire cadeau

MQ500, MQ520, MQ5000, MQ700 •

MQ5007   •

MQ525, MQ725  •

MQ5037     •

Actiemodel Accessoire cadeau - keuze uit:

MQ535, MQ735  • •

MQ545, MQ5045, MQ745  •  •

MQ775  • • • •

MQ5177   • • •



www.braunhousehold.nl

Koop tussen 1 september 
en 30 september 2016 een 
Braun staafmixer* en krijg 
een accessoire cadeau

Actievoorwaarden:
•   Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel* vanaf 

1 september t/m 30 september 2016 in een verkooppunt in 
Nederland.

•  Deze accessoire - actie is alléén geldig op onderstaande 
actiemodellen staafmixers.

•  Alléén complete inzendingen incl. print van de bevestigingsmail, 
originele streepjescode en een kopie van het aankoopbewijs 
worden in behandeling genomen. 

•  Uw inzending dient vóór 15 oktober 2016 te worden ingestuurd. 
Latere inzendingen worden niet in behandeling genomen.

•   Indien uw deelname voldoet aan alle actievoorwaarden, wordt 
uw cadeau binnen 4 weken na ontvangst van de documenten 
naar uw aangegeven postadres gestuurd. 

  Indien u het cadeau niet binnen 4 weken heeft ontvangen, heeft 
u tot 1 december 2016 de tijd om contact op te nemen met 
braun-customerservice@s-h.nl zodat u het cadeau alsnog kunt 
reclameren. Ook overige vragen, klachten en opmerkingen over 
deze actie zullen na 1 december 2016 niet meer in behandeling 
worden genomen.

 •   Het cadeau wordt alleen naar een postadres in Nederland 
verstuurd.

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

•  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.

Hoe neemt u deel aan deze actie?
•  Ga naar www.braunhousehold.nl en klik op de link van 
 de actie. 
•  Vul het registratieformulier in. U ontvangt automatisch een 

bevestigingsmail van uw registratie.
•  Print de bevestigingsmail uit en stuur deze samen met:
 - De uitgeknipte originele streepjescode uit de verpakking
  (code die begint met 4210201 of 80210987) en
 -  Een kopie van uw aankoopbewijs vóór 15 oktober 2016 

naar het adres dat vermeld staat in de bevestigingsmail.

Binnen 4 weken na ontvangst en goedkeuring van uw 
documenten wordt uw cadeau naar uw opgegeven 
Nederlandse postadres verstuurd.

* Actiemodellen:
•  Multiquick 5: MQ500 Soup – MQ520 Pasta – MQ525 

Omelette –  MQ535 Sauce – MQ545 Aperitive
•  Multiquick 5 Vario: MQ5000 WH Soup – MQ5007 WH 

Puree – MQ5037 WH Sauce+ – MQ5045 WH Aperitive 
– MQ5177 BK Buffet+

•  Multiquick 7: MQ700 Soup – MQ725 Omelette – MQ735 
Sauce –  MQ745 Aperitive – MQ775 Pâtisserie


