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Waarom kiezen voor een airconditioner  
van De’Longhi? 

ECOLOGISCH 
Een De’Longhi airconditioner staat voor kwaliteit 
en het energielabel toont aan dat het apparaat 
zeer efficiënt omspringt met energie. De ECO-
modellen gebruiken het 100% natuurvriendelijke 
koelmiddel R290. Het is een volwaardig alterna-
tief voor de gekende synthetische koelmiddelen 
zoals R407c en R410a.

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
Een De’Longhi airconditioner is voorzien van een 
elektronisch bedieningspaneel met zeer gebruiks-
vriendelijke bedieningsknoppen. Met de infrarood 
afstandsbediening met LCD-display stelt u eenvou-
dig alle functies in. Dankzij de wieltjes en handvat-
ten is elke airco makkelijk verplaatsbaar.

BREED ASSORTIMENT 
Het Pinguino-assortiment van De’Longhi omvat 
luchtgekoelde en watergekoelde apparaten met 
verschillende specificaties en koelvermogens. Zo 
is er voor nagenoeg iedere wens een Pinguino 
beschikbaar.

SERVICE AAN HUIS 
De verrijdbare airco’s van De’Longhi worden gratis 
aan huis hersteld gedurende de garantieperiode. 
Hierin zijn transport, werkuren en onderdelen 
inbegrepen. U moet altijd de aankoopbon en het 
garantiebewijs kunnen voorleggen.

Actie op verrijdbare airconditioners

5JAAR
GARANTIE



HOE REGISTREREN?
1 Surf naar www.delonghi.nl en klik op het 

5 jaar garantie-icoontje. Daar vindt u alle 
actievoorwaarden en het registratieformulier. 

2  Vul het registratieformulier volledig in.
3  Print de bevestigingsmail uit en verstuur deze samen 

met een KOPIE van de aankoopbon naar het adres 
vermeld in de bevestigingsmail.

4  U ontvangt uw garantiebewijs via e-mail binnen  
4 weken na ontvangst van de documenten. (Dit 
moet u altijd kunnen voorleggen bij een reparatie).

VOORWAARDEN:
• Deelnemende apparaten: PAC N76, PAC N81,  

PAC N86, PAC N87 SILENT, PAC AN96,  
PAC AN97, PAC AN112 SILENT, PAC WE112ECO, 
PAC WE127ECO, PAC WE128ECO SILENT,  
PAC EX100 SILENT

• Actie geldig op aankopen vanaf 1 april 2016 t/m 
31 augustus 2016 bij een deelnemend  
verkooppunt in Nederland: zie lijst verkooppunten op 
www.delonghi.nl.

• Registratie via onze website binnen 2 weken na uw 
aankoop.

• Verstuur uw documenten binnen één week na  
registratie naar het adres in de bevestigingsmail 
(uiterste inzending: 21 september 2016).

• Latere of onvolledige inzendingen worden niet in 
behandeling genomen.

• U ontvangt uw garantiebewijs via e-mail binnen  
4 weken na ontvangst van de documenten.

• Indien u het garantiebewijs niet binnen 4 weken 
heeft ontvangen, heeft u tot 1 november 2016 de 
tijd om met delonghi-customerservice@s-H.nl contact 
op te nemen om uw garantiebewijs alsnog te kunnen 
reclameren. Ook overige vragen en opmerkingen 
over deze actie zullen na deze datum niet meer in 
behandeling worden genomen.

• De’Longhi behoudt zich het recht voor om de actie 
op elk moment stop te zetten of te wijzigen zonder 
schriftelijke opgave. 

• Druk- en typefouten voorbehouden.

Ga de zomer zorgeloos tegemoet met een De’Longhi verrijdbare 
airconditioner. Het apparaat maakt uw leefomgeving een stuk 
aangenamer tijdens de warme zomerdagen en -nachten. 

Daarnaast biedt De’Longhi u 3 jaar extra fabrieksgarantie boven 
op de 2 jaar fabrieksgarantie volgens de Europese wetgeving. 
De 5 jaar fabrieksgarantie gaat in vanaf de aankoopdatum van 
uw apparaat mits registratie via www.delonghi.nl.

3 JAAR EXTRA GARANTIE BIJ AANKOOP 
VAN EEN DE’LONGHI VERRIJDBARE AIRCO 
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5JAARGARANTIEGELDIG VAN 1 APRIL TOT EN MET 31 AUGUSTUS  
REGISTREER U VIA WWW.DELONGHI.NL


