Luxe
Altijd Service aan Huis, dus nooit
meer zorgen over jouw volautomatische
espressomachine. Tevens ontvang je
van ons een Coffee Workshop aan Huis,
een luxueus welkomstgeschenk en
3 jaar garantie.

Inhoud van het Luxe Service pakket

Hoe kan je genieten van het Luxe Service pakket?
• Scan binnen de 2 weken na aankoop van je apparaat de QR-code of SMS
LUXE-NL naar 0460/213.580 om jouw cadeau onmiddellijk aan te vragen
via je smartphone.
• Of surf naar www.delonghi.be indien je je wil registreren via de computer.
• Vul het registratieformulier in en upload een foto van de uitgeknipte
streepjescode bij je nieuwe volautomaat. Upload ook een fotoscan van je
aankoopbewijs.
• Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail van je registratie en je
garantiebewijs.
• Het cadeau wordt binnen 4 weken verstuurd naar het door jouw
opgegeven adres en de De’Longhi expert neemt binnen 10 werkdagen na
je aanvraag contact met je op om de workshop in te plannen.
Actievoorwaarden:
• Deze actie is geldig bij aankoop van een volautomaat in de actieperiode
1 januari 2022 t/m 31 maart 2022.
• Actie geldig voor aankopen in fysieke winkels gelegen in België of
Luxemburg, internetaankopen op .be websites of aankopen op bol.com
met levering in België tussen 01/01/2022 en 31/03/2022.
• Deze actie is alléén geldig op deelnemende actiemodellen.
• Alleen online registraties die volledig zijn ingevuld, met fotoscan van het
aankoopbewijs en een foto van de uitgeknipte streepjescode / EAN code
bij het deelnemend actiemodel, worden in behandeling genomen.
• Je inzending is alleen geldig indien het apparaat in de actieperiode werd
aangekocht én geleverd.
• Bewaar gedurende de garantieperiode het originele aankoopbewijs om
voor de gratis Service aan Huis eventueel te kunnen verifiëren.
• Datum op het kassaticket of factuur geldt als betalingsbewijs.
• Jouw inzending dient vóór 14 april 2022 te worden ingestuurd. Latere
inzendingen worden niet in behandeling genomen.
• Deze actie is alleen geldig voor mensen woonachtig te België of
Luxemburg.
• De’Longhi behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop
te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave.
• Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen
gestuurd worden naar delonghi@hashting.com tot 31/05/2022 en worden
daarna niet meer in behandeling genomen.
• Druk- en typefouten voorbehouden.

Scan mij en verzilver je
Luxe Service pakket

Coffee
workshop
aan Huis

jaar
garantie
Service
aan Huis
015/28.08.40

Espressomachines
in België*
*Onafhankelijk onderzoeksinstituut gebaseerd op
omzetwaarde van jan. tot dec. 2020

