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THUIS KOFFIE ZETTEN ZOALS EEN BARISTA



Koop in de periode van 01/01/2023 en 30/06/2023 een 
De’Longhi La Specialista en krijg een Barista pakket cadeau! 

Ontvang nu een Barista pakket bij aankoop van je La Specialista. Je krijgt een  
sample pack espressobonen van onze Coffee Lounge en een De’Longhi uitklopbak 
toegestuurd.  Daarnaast ontvang je na registratie 3 jaar garantie. 

Heb je interesse in een Barista Workshop om jouw barista skills naar een hoger niveau 
te tillen? Schrijf je dan na registratie in via de link in de bevestigingsmail voor één van 
de barista workshops gegeven door professionele barista Tom Cools. 
 
Leer van een echte barista alle ins en outs over La Specialista, alles over de wereld 
van koffie en het perfect opschuimen van melk. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn 
beperkt. 
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Actievoorwaarden

•  Deze actie is geldig bij aankoop van La Specialista 
Prestigio (EC9335) en Maestro (EC9665) in de 
actieperiode van 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023.

• 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 01/01/2023 en 
30/06/2023.

•  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.

•  Datum op het kassaticket of factuur geldt als 
betalingsbewijs.

•  Jouw inzending dient vóór 14 juli 2023 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 30/08/2023 en worden daarna 
niet meer in behandeling genomen.

•  Druk- en typefouten voorbehouden.

HOE ONTVANG IK MIJN CADEAU?

• Scan binnen de 2 weken na aankoop van je apparaat de 
QR-code of SMS BARISTA-NL naar 0460/213.580 om 
jouw cadeau onmiddellijk aan te vragen via je smartphone.

• Of surf naar www.delonghi.com/nl-be/delonghipromotions 
indien je je cadeau wilt aanvragen via de computer.

• Vul het registratieformulier in en upload een foto van de 
uitgeknipte streepjescode bij je nieuwe pompdruk 
espressomachine. Upload ook een fotoscan van je aankoopbewijs.

• Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail van je registratie en je garantiebewijs.

• Het cadeau wordt binnen de 4 weken verstuurd naar het door jou opgegeven adres.
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