VOOR AL UW PATISSERIE

MAGIMIX SCHENKT U

Geldig tot 31 juli 2021

Geldig tot 31 juli 2021

Dankzij de samenwerking tussen

COOK EXPERT

COOK EXPERT XL

300€

350€

PIZZASTEEN

ARTISANALE BROODBAKBOL

AV 75€*

AV 125€*

EXTRA PRESS XL
AV 225€*

EXTRA PRESS XL
AV 225€*

COOK EXPERT ACTIE
Geldig tot 31 juli 2021

350

€

aan geschenken*

Magimix en Emile Henry
kan u genieten van traditioneel
versgebakken brood en van de smaak
van een authentieke pizza

*AV :aanbevolen verkooprijs, de enige verantwoordelijke voor de verkoopprijs is de verdeler

OM UW GESCHENK TE ONTVANGEN,
VOLGT U DE VOLGENDE STAPPEN:

PIZZASTEEN

ARTISANALE
BROODBAKBOL

1

GELDIG voor elke aankoop van een Magimix Cook Expert gedaan
tussen 2 april 2021 en 31 juli 2021, in een deelnemende winkel.

2

GA SNEL naar de website van Magimix
www.magimix.be/be-nl/actie

Registratie mogelĳk tot 13 augustus 2021

Ontdek de Cook Expert
Dit aanbod is geldig in België en Luxemburg uitsluitend voor de in dit formulier genoemde Magimix producten, die gekocht
zijn tussen 02/04/2021 en 31/07/2021. Het aanbod beperkt zich voor eenzelfde product tot één deelname per
huishouden (zelfde naam, zelfde adres). Deelname aan de actie kan alleen via het online deelnemingsformulier. Zullen als
ongeldig beschouwd worden, alle onleesbare en onvolledige aanvragen, aanvragen na de geldigheidsdatum van de actie
en alle aanvragen waar er geen geldig aankoopbewijs wordt mee verzonden. Aankoopbewijzen zonder datum worden
niet in aanmerking genomen. Geschenk zal opgestuurd worden binnen de 8 weken na registratie. U geeft toestemming
voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Magimix, uitsluitend in het kader van het beheer van deze aanbieding.
Uw gegevens worden behandeld overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018. Behalve
indien u daar expliciet toestemming voor geeft, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van deze aanbieding.

*voor elke aankoop van een Magimix Cook Expert gedaan tussen 02/04/2021 en 31/07/2021
*aanbevolen verkooprijs, de enige verantwoordelijke voor de verkoopprijs is de verdeler

MULTIFUNCTIONELE KOOKROBOT

...OOK VOOR AL UW PATISSERIE

OM ALLES TE BEREIDEN

GRATIS RECEPTEN

• Roerbakken 160° C

Kookboek met recepten
App recepten

• Stoomkoken

BAKKEN
100% SUCCES

• Sudderen in stoofpan
• Soepen
• Kneden
• Stijfgeklopt eiwit
• IJsdesserts
• Yoghurt
• Enz.
COOK EXPERT XL

EENVOUDIG EN DUURZAAM

BOEKENCOLLECTIE

• Automatische programma’s

KNEDEN

• Instructievideo’s

Tot

• Stap-voor-staprecepten

3X SNELLER*

• Professionele kwaliteit 18/10
roestvrij staal, veiligheidsglas,
professionele messen

EXCLUSIEVE INNOVATIES

3-IN-1-KOM
raspen, snijden en hakken

SMART INDUCTION
Koken op precieze temperatuur

THERMOKAN
Warmhouder tot 2 uur

SUDDEREN IN STOOFPAN
om zachtjes te laten garen

*vs. een klassieke standmixer / Notarieel gecertificeerde onafhankelijke studie, juni 2020

