
Actievoorwaarden
  Deze actie is geldig bij aankoop van een 

AEG actiemodel voorlader of bovenlader 
wasmachine of een AEG was/droogcom-
binatie bij een erkende AEG-dealer in 
Nederland in de periode 1 februari t/m 
30 april 2018.

  Inwoners van Nederland kunnen 
deelnemen aan deze promotie, mits 
zij 18 jaar of ouder zijn en in de actie-
periode één van de deelnemende AEG 
apparaten hebben gekocht.

   Een lijst met alle deelnemende AEG 
apparaten is beschikbaar op  
aeg.nl/acties. Alleen model nummers op 
deze lijst komen in aanmerking voor deze 
promotie.

   Ariel wordt geleverd in de vorm van 
flessen gelijk aan een minimum van 100 
wasbeurten, gebaseerd op de dosering 
voor een normale was. 

   AEG is niet verantwoordelijk voor andere 
of foutieve communicatie omtrent deze 
actie in de winkel (offline en online). 
AEG kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor onjuiste mededelingen op 
de winkelvloer.

  De aanvraag voor de gratis wasbeurten 
dient online te geschieden via aeg.nl/acties. 
De uiterste registratie datum is 15 mei 2018.

  Alleen aanmeldingen die zijn voorzien 
van een kopie of een foto van het 
aankoop bewijs met daarop vermeld één 
van de deelnemende AEG apparaten, 
zullen worden aanvaard. Een geldig 
aankoopbewijs is een kopie van de 
aankoopfactuur.

  AEG is niet verantwoordelijk voor onlees-
bare, onvolledige, te late, niet ontvangen 
of beschadigde aanvragen.

  De verzending van het pakket volgt bin-
nen 6 weken na validatie van de aanvraag.

  Deze promotie kan niet worden 
gecombineerd met andere 
aan biedingen en promoties van AEG.

  Maximaal één inzending per huishouden.
  De waarde van het cadeau wordt niet in 

geld uitgekeerd.
  Deze actie is geldig zolang de voorraad 

strekt.
  De samenstelling van de inhoud van het 

pakket kan niet worden gewijzigd.
  AEG behoudt zich het recht voor om 

de actie voorwaarden tussentijds aan te 
passen of te wijzigen. Kijk voor de actuele 
actievoorwaarden en actie modellen op 
aeg.nl/acties.

In de periode van 1 februari t/m 30 april 2018 krijgt u bij aankoop 
van een AEG voorlader of bovenlader wasmachine of een AEG
was/droogcombinatie een pakket Ariel,  - goed voor een half jaar 
wassen -  cadeau.

GRATIS WASSEN  
MET AEG EN ARIEL

Hebt u opmerkingen of vragen over deze actie? Dan kunt u die 
per e-mail sturen naar aeg@racktime.eu o.v.v. AEG Ariel actie. 
Telefoon (072) 541 39 33 (van 08.30 tot 17.30 uur).
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