ELEKTROHUIS
TEL 03/7890111

Actie
Batibouw
2019

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

Tot € 1.500*
korting
bij aankoop van een ingerichte keuken
met 5 inbouwtoestellen van Siemens
van 21/02 t.e.m. 30/06/ 2019.

Meer info in de deelnemende verkooppunten.
siemens-home.bsh-group.com/be
Breng de toekomst binnen.

ELEKTROHUIS

Siemens Home Appliances

Actie Batibouw 2019
geldig van 21/02 t.e.m. 30/06/2019.

Bij aankoop van

• 4 Siemens inbouwtoestellen
(uit 4 verschillende productgroepen),
geniet u van 10 % korting op de
selectie (tot € 750*)

• 5 Siemens inbouwtoestellen
(uit 5 verschillende productgroepen),
geniet u van 15 % korting op de
selectie (tot € 1.500*)
Meer info op www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/acties
MEER INFO BIJ ELEKTROHUIS

* Voor een set van 4 toestellen werden de maximum-kortingen
berekend met volgende referenties: HN 678G4S6 +
EX 875KYW 1E + KI 82LAD 40 + SX 778 D86TE. Dezelfde
toestellen + LF 26 RG 270 gelden als basis voor de set van 5.
De kortingen worden berekend op basis van de vrijblijvend
aanbevolen marktprijs op 01/03/2019, BTW en Recupelbijdrage
inbegrepen. De Batibouw-actie is niet geldig op de vrijstaande
toestellen die zich in de catalogi inbouwtoestellen 2019 bevinden.
Enkel cumuleerbaar met de actie Cashback Home Connect 2019.
Deze actie is een vrijblijvende en aanbevolen consumentenactie, enkel geldig in
de deelnemende verkooppunten in België. De verdelers zijn geenszins verplicht
om deze actie toe te passen in hun verkooppunten.
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Actie
Cashback
Home
Connect

€ 50 cashback
op een selectie Home Connect
toestellen van 21/02 t.e.m. 30/06/ 2019.

Meer info in de deelnemende verkooppunten.
siemens-home.bsh-group.com/be
Breng de toekomst binnen.

ELEKTROHUIS

Siemens Home Appliances

Actie Cashback Home Connect 2019
geldig van 21/02 t.e.m. 30/06/2019.
Control
your home
appliances
with the Home
Connect app.

Home is where your app is.
Bedien uw Siemens huishoudtoestellen met
Home Connect – waar en wanneer u wilt.
Meer info op www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/HomeConnect

€ 50 cashback geldig op inbouwtoestellen en vrijstaande koelkasten met
Home Connect:

• Surf naar www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/acties.

• Vraag uw cashback aan.
• Voeg uw factuur of aankoopbewijs online
toe OF verstuur deze samen met uw
bevestigingsmail naar het opgegeven
adres.
Actie geldig in België in de deelnemende verkooppunten van
21/02 t.e.m. 30/06/2019 (uiterste levering- en factuurdatum
31/12/2019). Uw volledig dossier, met kopie van factuur/aankoopbewijs, dient binnen de 4 weken na factuurdatum te worden
opgestuurd, samen met het E-Nr., FD- en serienummer en uw
bankrekeningnummer voor de terugbetaling van de cashback.
Zonder deze volledige gegevens kan geen cashback worden
terugbetaald. Maximum 1 dossier per aangekocht toestel.
Bij vragen i.v.m. uw dossier kunt u contact opnemen met
Services2Actions op 081/234.422 of per mail naar Siemens@
2actions.com.
Actievoorwaarden en lijst van deelnemende tostellen op
www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/acties.
Voor deze actie is geen set-aankoop vereist. Enkel cumuleerbaar
met de actie Batibouw 2019.

