
Better Everyday

CADEAUBON



• Ga naar www.delonghi.be en klik op het cadeau-
icoontje. 

• Vul het registratieformulier in. U ontvangt automatisch 
een bevestigingsmail van uw registratie.

 • Print de bevestigingsmail uit en stuur deze samen met de 
uitgeknipte originele streepjescode uit de verpakking en 
een kopie van uw aankoopbewijs vóór 21 april 2020 naar 
het adres dat vermeld staat in de bevestigingsmail.

•  Indien uw deelname voldoet aan alle actievoorwaarden, 
sturen we uw Bloomon-cadeaubon binnen de 4 weken 
na ontvangst en goedkeuring van uw documenten naar 
het door u opgegeven e-mailadres.

•  Indien u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u 
bellen met het nummer 015/28.08.40. Bewaar in elk 
geval uw ORIGINEEL aankoopbewijs en een kopie van 
de EAN-code (streepjescode die begint met “8004…”) 
uit de verpakking.

VOORWAARDEN:
• Actie geldig op aankopen van 1 februari t.e.m.  

31 maart 2020 in een deelnemend verkooppunt in 
België en Luxemburg: zie lijst verkooppunten op  
www.delonghi.be.

•  Registratie via onze website binnen de 2 weken na uw 
aankoop.

•  Verstuur uw documenten binnen de week na registratie 
naar het adres op de bevestigingsmail (uiterste inzending 
21 april 2020).

•  Latere of onvolledige inzendingen worden niet in 
behandeling genomen.

•  Deze actie is enkel geldig voor particulieren, woonachtig 
in 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. Druk- en typfouten voorbehouden.

•  Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.

BLOOMON CADEAUBON BIJ UW VOLAUTOMAAT

HOE ONTVANG IK MIJN CADEAUBON?

Een prachtig, stijlvol, met de handgemaakt boeket wordt aan uw deur geleverd, wanneer u maar wilt. Bij aankoop 
van een De’Longhi volautomaat ontvangt u van 1 februari t.e.m. 31 maart 2020 een cadeaubon van Bloomon. 
De cadeaubon is goed voor een waarde van € 28,95. Afhankelijk van welk type volautomaat u aankoopt, 
ontvangt u één of twee cadeaubonnen.

1 CADEAUBON VAN BLOOMON BIJ AANKOOP VAN: 
ECAM250.23.SB, ECAM250.31.SB, ECAM250.33.TB, ECAM21.117.B, 
ECAM21.117.SB, ECAM22.113.B, ECAM22.320.B, ECAM22.320.SB, 
ECAM22.323.B, ECAM23.120.SB, ECAM23.123.B, ECAM23.420.B, 
ECAM44.620.S, ETAM29.510.B, ETAM29.510.SB, ETAM29.620.SB, 
ECAM350.35.SB, ECAM350.35.W, ETAM29.513.WB, ECAM350.15.B, 
ECAM353.15.B, FEB2533.SB

2 CADEAUBONNEN VAN BLOOMON BIJ AANKOOP VAN: 
ECAM22.360.B, ECAM350.55.B, ECAM350.55.SB, ECAM353.75.B, 
ECAM350.75.S, ECAM44.660.B, ECAM22.360.S, ECAM370.95.T, 
ECAM23.460.W 


