
Gratis Receptenboek t.w.v. € 14,95

KOOP VOOR 30 APRIL 2016
een Vitamix pro750 en ontvang dit 
boek met 40 recepten gratis.
Lees de voorwaarden op het
actieformulier.

PROFESSIONAL SERIES 750



Vitamix pro750
Hoe werkt de actie?
Stuur onderstaande documenten voor 15 mei 2016 in een
gesloten en gefrankeerde envelop naar onderstaand adres.
Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.
1. Antwoordstrook, volledig ingevuld
2. Aankoopbewijs (kopie)
3. Originele streepjescode (geknipt uit de doos)
4. Productreview*, uw ervaring met het product  
    (printscreen website)

Stuur de documenten zoals hierboven beschreven naar:
Multibrands Marketing & Sales BV o.v.v. Blenden als een pro
Heereweg 337a -  2161 BL Lisse

Actievoorwaarden:
•	 De actie is alleen van toepassing op de Vitamix pro750 blender die gekocht is bij een erkend Nederlands verkooppunt zoals: BOL.com, Cook & Co,

Coolblue.nl, De Bijenkorf, Duikelman, Fonq, Heelbewust, Huismus, Kookpunt, Kookwinkel Oldenhof, Shopvoorgezondheid.nl, Slowjuice.nl, 
Superfood.nl, Vitaminstore en Wehkamp.nl. Indien u twijfelt aan een erkend verkooppunt, neemt u dan contact op met info@multibrands.nl

•	 Alleen volledige en leesbare inzendingen, inclusief de uitgeknipte originele streepjescode uit de verpakking en (een kopie van) uw aankoop-
bewijs en ingezonden review* worden in behandeling genomen.

•	 Volledig ingevulde deelnameformulieren dienen uiterlijk 15 mei 2016 in ons bezit te zijn. Zodra dit schrijven bij ons in het bezit is, sturen wij 
het boek ‘Blenden als een pro’ binnen 3 weken naar u toe.

•	 U mag maximaal 1 antwoordcoupon per deelnemend product insturen.
•	 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen m.u.v. de garantie verlenging.
•	 Multibrands behoudt zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen.
•	 Inzendingen worden eigendom van Multibrands. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Multibrands gebruikt de gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en/of acties.
•	 Onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden van deelname uitgesloten.
•	 Reclamatie	is	mogelijk	tot	3	maanden	na	afloop	van	de	actie.
•	 Actieperiode: geldig t/m 30 april 2016.

* Productreviews kunt u schrijven op de website waar u het product heeft aangekocht
  of via vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl.
  Voor vragen over het plaatsen van uw beoordeling: info@multibrands.nl
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