
Actie op pompdruk espressoapparaten

Better Everyday

WELKOMSTPAKKET
CADEAU



WELKOMSTPAKKET CADEAU!  
Gefeliciteerd met de aankoop van uw De’Longhi pompdruk 
espressoapparaat! Om u op weg te helpen hebben wij een 
mooi pakket voor u samengesteld. Met de gemalen koffie, de 
ESE-Servings én het handige instructieboekje boordevol tips,  
maakt u de lekkerste koffies! 

Wilt u het welkomstpakket ontvangen?  
Onderneem dan de volgende stappen:
1 Ga naar www.delonghi.nl en klik op het cadeau-icoontje. Daar vindt u alle 

actievoorwaarden en het registratie formulier voor het ontvangen van uw cadeau.
2 Vul het registratieformulier volledig in.
3 Print de bevestigingsmail uit en verstuur deze samen met de originele EAN-code uit 

de blauwe verpakking en een kopie van het aankoopbewijs naar het adres dat 
vermeld staat in de bevestigingsmail.

Bewaar in elk geval uw origineel aankoopbewijs en een kopie van de EAN-code 
(streepjescode die begint met “8004…”) uit de verpakking.

Actievoorwaarden:
• Actie geldig op deelnemende apparaten* van 1 november t/m 31 december 2016 

in Nederland. Zie lijst verkooppunten op www.delonghi.nl.
• Registratie via onze website binnen 2 weken na uw aankoop.
• Verstuur uw documenten binnen 1 week na registratie naar het adres op de
 bevestigingsmail. Uiterste inzending 20 januari 2017.
• Latere of onvolledige 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 postadres gestuurd.
• Indien u het cadeau niet binnen 4 weken heeft ontvangen, heeft u tot 1 maart 2017 de 

tijd om contact op te nemen met delonghi-customerservice@s-h.nl om uw cadeau 
alsnog te kunnen reclameren. Ook overige vragen en opmerkingen over deze actie 
zullen na deze datum niet meer in behandeling worden genomen.

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

*Actieproducten:
Dedica serie: EC680.BK, EC680.R, EC680.M 
Distinta serie: ECI341.BK, ECI341.BZ, ECI341.CP, ECI341.W  
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