FOOD PROCESSOR ACTIE

MAGIMIX SCHENKT U

Geldig tot 31 juli 2021

Food
PROCESSOR

Geldig tot 31 juli 2021

125

4200XL , 5200XL
& Premium

€

aan geschenken*

S PA G H E T T I

TAGLIATELLE

3200XL

FUSILLI

SPIRAL EXPERT

PIZZASTEEN

AV 125€*

AV 75€*

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

OM UW GESCHENK TE ONTVANGEN,
VOLGT U DE VOLGENDE STAPPEN:
1

GELDIG voor elke aankoop van een Magimix Food Processor
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 Food Processor

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

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.

MULTIFUNCTIONELE FOODPROCESSOR
MULTIFUNCTIONEEL

GRATIS RECEPTEN

• Raspen (wortelen,…)

Kookboek met 100 recepten
Gratis app

• In plakjes snijden (komkommers,…)
• Mixen (soepen, milkshakes,…)
• Kloppen (eiwit,…)
• Bereiden (sauzen,…)
•H
 akken (vlees, vis,…)
• Kneden (brooddeeg, brioches…)
• En nog veel meer

EENVOUDIG EN EFFICIËNT
• 3 toetsen voor alle
toepassingen en functies
• 3-in-1-kom
• Vaatwasbestendig

EXCLUSIEVE INNOVATIES

3-IN-1-KOM
Om opeenvolgend
te werken

DEKSEL XL
Om groenten en fruit in
grote stukken te verwerken.

PROFESSIONELE MESSEN
Sabatier messen en schijven.
Vervaardigd in Thiers

PROFESSIONELE MOTOR
De kracht past zich automatisch
aan de bereiding aan.

