
RETOUR!

TOT

Actieperiode: 12-09-2016 t/m 25-09-2016
* Zie achterzijde voor de actievoorwaarden of kijk op www.krupsacties.nl

*

Ga voor meer informatie over onze producten 
naar www.krups.nl

Passie, Precisie, Perfectie

www.krupsacties.nl

Passie, Precisie, Perfectie

HOE ONTVANGT U TOT €150,- 
VAN HET AANKOOPBEDRAG 
RETOUR? 
Ga naar www.krupsacties.nl en vul het registratieformulier in. U ontvangt een e-mail met daarin 
een pdf. Print deze uit en stuur deze samen met een kopie van het aankoopbewijs en de 
originele streepjescode van de verpakking naar: 

Groupe SEB
O.v.v. Krups actie Bol.com september
Postbus 48
3400 AA IJSSELSTEIN

Zorg dat de envelop voldoende gefrankeerd is. 
Het geldbedrag wordt binnen 6 weken op uw bankrekening gestort.

Actievoorwaarden

• Ontvang tot €150,- retour bij aankoop van een Krups volautomatische espressomachine in de
 periode van 12 september t/m 25 september 2016.
• Deze actie geldt alleen voor de typenummers vermeld op deze voucher.
• Actie is alleen geldig voor aankopen bij Bol.com.
• Voor verwerking vragen we u op te sturen: het registratieformulier, een kopie van het
 aankoopbewijs en de originele streepjescode van de verpakking.
• Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de actieperiode, wordt niet meer in
 behandeling genomen.
• De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel.
• Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling genomen.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving worden overgemaakt.
• Krups aanvaardt slechts één deelname per product.
• Krups behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen,
 zonder schriftelijke opgave.



www.krupsacties.nl

Krups kwaliteit voor iedereen bereikbaar
Alle Krups volautomatische espressomachines zijn voorzien van een uniek 
hydraulisch systeem dat de koffie met een druk van maar liefst 30 kg 
gelijkmatig aanstampt waardoor alle aroma’s in uw espresso terechtkomen en 
niet achterblijven in het koffieresidu. Het Compact Thermoblock zorgt voor een 
snelle opwarming, ook uw allereerste kopje heeft direct de juiste temperatuur. 
De Krups machines hebben weinig onderhoud nodig dankzij een automatisch 
zelfreinigend systeem. De zetgroep – het hart van de machines hoeft hierdoor 
niet handmatig gereinigd te worden. Het gesloten systeem voorkomt het risico op 
beschadigingen in de kern van de machine. De Krups machines zijn voorzien van 

een zeer sterk en duurzaam metalen conisch maalwerk.

‘Alles moet perfect zijn,
dan pas ben ik tevreden’

EA8150 EA8808EA8298/EA829D

Geïnspireerd door 
professionals, voor 

professionele 
kwaliteit thuis.  

De meest compacte 
volautomatische 

espresomachine voor de 
lekkerste koffie thuis. 

Voorzien van stoompijpje 
voor het opschuimen van 

melk. 

Met één druk op de 
knop genieten van 

een heerlijke 
Cappuccino! 

Vanaf nu bereid je thuis 
eenvoudig een Latte 

Machiatto of Cappuccino 
dankzij de unieke 

One-touch-Cappuccino 
functie.

Het LCD display 
zorgt voor nog meer 

gebruiksgemak.
 

Met één druk op de 
knop genieten van 

twee heerlijke 
Cappuccino’s!

Voor het bereiden van 
een grote variëteit aan 
koffierecepten: Lungo, 
Espresso en Ristretto, 

geheel aangepast aan uw
persoonlijke voorkeur. 

Vanaf nu ook eenvoudig 
twee Latte Machiatto’s of 
Cappuccino’s bereiden 

dankzij de unieke
Two-in-One-touch-

Cappuccino functie.
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