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Bij aankoop van een De’Longhi 
lucht ontvochtiger krijgt u een 
weerstation cadeau! 

Voorwaarden:
• Actie geldig bij aankoop van een actieproduct tussen  

1 september 2017 en 30 november 2017 in een verkooppunt in 
Nederland.

• Registratie via onze website binnen 2 weken na uw aankoop.
• Verstuur uw documenten binnen één week na registratie naar het 

adres op de bevestigingsmail (uiterste inzending 21 december 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 het 
door u opgegeven postadres gestuurd.

• Indien u het cadeau niet binnen 4 weken heeft ontvangen, 
 heeft u tot 31 januari 2018 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 melding. 
• Druk- en typefouten voorbehouden.

Heeft u in de periode van 1-09-2017 t/m 30-11-2017  
een DNC 65, DEM 8.5, DX 10, DEX 14, DEX 16,  
DES 16EW, DDS 25, DDS 30 Combi of DD 30P 
luchtontvochtiger gekocht? Registreer u dan nu via  
onze website om uw cadeau te ontvangen: 

www.delonghi.nl
Hoe registreren?

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 en verstuur deze 
samen met de ORIGINELE EAN-code uit de 
blauwe verpakking en een KOPIE van het 
aankoopbewijs naar het adres vermeld in 
de bevestigingsmail.

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

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

Better Everyday

Met dit weerstation kunt u de luchtvochtigheid in uw leefruimte volgen. De ideale 

luchtvochtigheid ligt tussen de 45% en de 65%. Indien dit cijfer hoger is dan 65%, 

kunt u het beste de luchtontvochtiger aanzetten, zodat de luchtvochtigheid onder 

controle gehouden wordt.


