
Dankzij het Siemens Outdoor-programma gaan gevoelige materialen, zoals gebruikt in sportkleding, 
veel langer mee. Het programma zorgt voor een juiste behandeling van het materiaal, waardoor 
eigenschappen van de kleding tijdens het wassen niet langer verloren gaan. Waterdichte kleding blijft 
waterdicht. 

Zelfs intensief gebruikte kleding behoudt zijn kwaliteit op lange termijn. Met programma’s als  
super15 op wasmachines en super40 op wasmachines en drogers, is uw was nog sneller klaar voor 
het volgende avontuur. 

Om al uw avontuurlijke momenten voor eeuwig vast te kunnen leggen, ontvangt u in de periode van 
15 februari t/m 30 april 2016 een Full HD Action Cam t.w.v. € 99,- cadeau!

ACTIEVOORWAARDEN:

-  Deze actie is geldig bij aankoop van een geselecteerde Siemens wasmachine of Siemens droger in 
de periode van 15 februari t/m 30 april 2016. Deze actie is geldig op de volgende modellen:

-  Uitsluitend geregistreerde aankopen, middels het online registratieformulier op siemens-home.nl/
actioncam, vergezeld van een kopie of foto van het aankoopbewijs worden in behandeling  
genomen.

-  Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én  
inzendingen na de uiterste inzenddatum van 31 mei 2016 worden niet gehonoreerd.

- De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte apparatuur.

- U ontvangt een Salora PSC5378FWD Full HD Action Cam.

- De Action Cam kan alleen worden toegekend aan in Nederland woonachtige consumenten.

-  U ontvangt de Action Cam uiterlijk 4 weken nadat wij de online registratie met kopie  
aankoopbewijs* hebben ontvangen.

- Siemens behoudt het recht de actie te wijzigen of eerder te beëindigen.

*  Wij verzoeken de consument de verkoopprijs op het aankoopbewijs onleesbaar te maken door deze zwart te markeren.

Ontvang tijdelijk een Full HD Action 
Cam t.w.v. € 99,- cadeau.

Siemens. The future moving in.

siemens-home.nl/actioncam

Van 15 februari t/m 30 april 2016, bij aanschaf van een geselecteerde Siemens wasmachine of 
droger met het Outdoor-programma.

Ontvang tijdelijk een Full HD Action Cam  
t.w.v. € 99,- cadeau.
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Wasmachines iQ800 Wasmachines iQ700 Wasmachines iQ500 Drogers iQ700

WMH6Y891NL WM16W890NL WM14T690NL WT4H8Y76NL

WMH6Y841NL WM16W790NL WM14T640NL WT4H8Y78NL

WM16Y841NL WM16W692NL WT47Y700NL

WMH6Y791NL WM16W672NL WT47W590NL

WMH6Y741NL WM16W592NL WT47W562NL

WM16Y741NL WM16W542NL WT47W560NL

WM16Y541NL WM16W461NL WT44W562NL

WM14W592NL

WM14W542NL

WM14W461NL

Gratis  
Full HD  
Action Cam 
t.w.v. € 99,- Outdoor


