
Better Everyday

KOFFIEPAKKET 
CADEAU

Actie op volautomatische espressoapparaten

Waarom kiezen voor een volautomatisch 
espressoapparaat van De’Longhi?  

De’Longhi Koffiepakket Cadeau
Postbus 6100 • 4780 MA Moerdijk

✆ 0168 - 385 652

Gratis service aan huis
gedurende de garantieperiode

Espresso, Cappuccino, Caffè Latte en Latte 
Macchiato met slechts één druk op de knop   

(Geldig op modellen met een autocappuccino)

Eenvoudig te onderhouden  
uitneembare zetgroep

Eenvoudig in onderhoud dankzij  
automatische spoeling en  
ontkalkingsprogramma

Gemakkelijk te reinigen en te plaatsen 
gepatenteerd melkreservoir  

(slechts 5 onderdelen) 

Duurzame conische 
metalen koffiemolen



Ontvang een koffiepakket bij aankoop 
van een De’Longhi volautomaat! Better Everyday

Voorwaarden:

• Actie geldig op deelnemende apparaten van 1 maart 2016  

t/m 30 juni 2016 in Nederland. 

• Registratie via onze website binnen 2 weken na uw aankoop.

• Verstuur uw documenten binnen 1 week na registratie naar het adres 

op de bevestigingsmail (uiterste inzending 21 juli 2016).

• Latere of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling 

genomen!

• Indien u het cadeau niet binnen 4 weken heeft ontvangen, heeft u 

tot 31 augustus 2016 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 enkel 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 opgave.  

Druk-en typefouten voorbehouden.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw De’Longhi  
volautomatisch espressoapparaat! Registreer u op  
onze website om uw cadeau te ontvangen.

Bij aankoop van een  

ECAM22.360.S, ECAM23.460.B, ECAM23.460.S, 

ECAM25.462.B, ECAM25.462.S, ECAM23.463.B, 

ECAM44.620.S,ECAM44.660.B, ECAM45.760.W, 

ETAM29.620.SB, ETAM29.660.SB, ECAM350.55.B, 

ECAM350.75.S

KOFFIEPAKKET 1

KOFFIEPAKKET 2

Hoe registreren?

1 Ga naar www.delonghi.nl en klik op het 

cadeau-icoontje. Daar vindt u alle actie-

voorwaarden en het registratie formulier voor 

het ontvangen van uw cadeau.

2 Vul het registratieformulier volledig in.

3 Print de bevestigingsmail uit 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.

Bewaar in elk geval uw origineel aankoopbewijs en een kopie van de 

EAN-code (streepjescode die begint met “8004…”) uit de verpakking.
• 2 blikken illy espressobonen

• 2 flesjes De’Longhi  
EcoDecalk Mini  
(goed voor 2 ontkalkingsbeurten) 

• 1 cadeauverpakking met  
6 dubbelwandige glazen

  - 2 espresso glazen

  - 2 cappuccino glazen

  - 2 latte macchiato glazen

Bij aankoop van een ECAM21.117.B, ECAM21.117.SB,  

ECAM22.113.B, ECAM22.320.SB, ECAM22.323.B, ECAM23.120.B,  

ECAM23.120.SB, ECAM23.123.B, ECAM23.210.B, ECAM23.420.SB,  

ETAM29.510.B, ETAM29.510.SB, ECAM350.15.B, ECAM350.35.W

• 1 blik illy espressobonen 

• 2 flesjes De’Longhi EcoDecalk Mini  
(goed voor 2 ontkalkingsbeurten) 

• 2 De’Longhi  
dubbelwandige  
cappuccinoglazen 


