
 Inspireer,  
kook en creëer 
 meer!

ACCESSOIRE
NAAR KEUZE 

CADEAU T.W.V. € 100* 
BIJ EEN  

KEUKENMACHINE**

HEEFT U IN DE PERIODE VAN 1 MEI T/M 30 JUNI 2016
EEN KEUKENMACHINE** GEKOCHT? DAN KRIJGT U 
TIJDELIJK EEN ACCESSOIRE NAAR KEUZE CADEAU 
T.W.V. € 100*!

www.kenwoodworld.nl

Klik snel op het cadeau-icoontje op  
www.kenwoodworld.nl om u te  
registreren. Lees ook grondig alle  
actievoorwaarden.
•		De	 actie	 is	 geldig	 voor	 aankopen	
vanaf	1	mei	t/m	30	juni	2016	in	een	
verkooppunt	in	Nederland.
•		Registreer	 u	 voor	 deze	 actie	 via	 
onze	website	www.kenwoodworld.nl	
binnen	2	weken	na	aankoop.
•		Print de bevestigingsmail en stuur 
deze samen met de uitgeknipte 
originele streepjescode uit de 
verpakking (code begint met 
5011..) en een leesbare kopie van 
het aankoopbewijs vóór 22 juli 
2016 naar het adres dat u in de 
bevestigingsmail vindt. Alleen 
originele EAN-codes worden 
aanvaard. De EAN-code vindt u 
aan de zijkant of onderkant van 
de verpakking (voorbeeld zie 
hiernaast).
•		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 aangegeven postadres 
gestuurd. Indien u het cadeau niet 
binnen 4 weken heeft ontvangen, 
heeft u tot 1 september 2016 de 

tijd om contact op te nemen met 
kenwood-customerservice@s-h.nl 
zodat u het cadeau alsnog kunt 
reclameren. Ook overige vragen, 
klachten en opmerkingen over 
deze actie zullen na 1 september 
2016 niet meer in behandeling 
worden genomen. 
•		Het	 cadeau	 wordt	 alleen	 naar	 een	
postadres	in	Nederland	verstuurd.
•		Kenwood	 behoudt	 zich	 het	 recht	
voor	 om	 de	 actie	 op	 elk	 moment	
stop	te	zetten	of	te	wijzigen,	zonder	
schriftelijke	opgave.	
•		Druk-en	typefouten	voorbehouden.

*	De	waarde	is	afhankelijk	van	het	type	
keukenmachine

** Deelnemende apparaten: KM336,	
KMC510,	KMC570,	KMM770,	KVC5010T,	
KVL6010T	XL,	KMC050,	KMM060,	
KMM063,	KM096
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kook en creëer 
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Keuze uit 
één van de 
volgende 

accessoires CITRUSPERS
AT312

MULTIMOLEN
AT320

VLEESMOLEN
AT950/KAX950

HOGE 
SNELHEIDSRASP

AT340

SAPCENTRIFUGE
AT641

FOOD-	
PROCESSOR

KAH647

EXTRA  
MENGKOM
AW37575

KM336,	KMC510	

KMC570,	KMM770	

KVC5010T,	 
KVL6010T	XL,	

KMC050,	KMM060,	
KMM063

KM096

ACCESSOIRE NAAR KEUZE CADEAU T.W.V. € 100* BIJ EEN KEUKENMACHINE**

*De	waarde	is	afhankelijk	van	het	type	keukenmachine
**Deelnemende apparaten:  KM336,	KMC510,	KMC570,	KMM770,	KVC5010T,	KVL6010T	XL,	KMC050,	KMM060,	KMM063,	KM096


