
Klik snel op het cadeau-icoontje op  
www.kenwoodworld.nl om u te  
registreren. Lees ook grondig alle  
actievoorwaarden.
•		De	actie	is	geldig	voor	aankopen	vanaf	
13	oktober	 	 t/m	31	december	2017	 in	
een	verkooppunt	in	Nederland.

•		Registreer	 u	 voor	 deze	 actie	 via	 onze	
website	www.kenwoodworld.nl	binnen	
2	weken	na	aankoop.

•		Print de bevestigingsmail en stuur 
deze samen met de uitgeknipte 
originele streepjescode uit de 
verpakking (code begint met 
5011..) en een leesbare kopie 
van het aankoopbewijs vóór  
22 januari 2017 naar het adres dat 
u in de bevestigingsmail vindt. 
Alleen originele EAN-codes worden 
aanvaard. De EAN-code vindt u 
aan de zijkant of onderkant van de 
verpakking (voorbeeld zie hiernaast).

•	 Latere of onvolledige inzendingen 
worden niet in behandeling 
genomen.

•		Indien	uw	deelname	voldoet	aan	alle	
actievoorwaarden, wordt binnen  
4 weken na ontvangst van uw 
documenten het cadeau naar 
uw postadres opgestuurd, of 
wordt het cashbackbedrag op het 
door u opgegeven Nederlandse 
bankrekeningnummer gestort.	Indien	
u	 het	 cadeau	of	 cashbackbedrag	niet	
binnen	 4	 weken	 heeft	 ontvangen,	

heeft	 u	 tot	 1	 maart	 2018	 de	 tijd		
om	 contact	 op	 te	 nemen	 met		
kenwood-customerservice@s-h.nl	
zodat	u	het	cadeau	of	cashbackbedrag	
alsnog	 kunt	 reclameren.	 Ook	 overige	
vragen,	klachten	en	opmerkingen	over	
deze	actie	zullen	na	1	maart	2018	niet	
meer	in	behandeling	worden	genomen.

•		Het	 cashbackbedrag	 kan	 alleen	
per	 bankoverschrijving	 worden	
overgemaakt	 aan	 consumenten	 met	
een	Nederlands	bankrekeningnummer.

•		Kenwood	 behoudt	 zich	 het	 recht	
voor	 om	 de	 actie	 op	 elk	 moment	
stop	 te	 zetten	 of	 te	 wijzigen,	 zonder	
schriftelijke	opgave.

•	Druk-	en	typefouten	voorbehouden.
* Deelnemende apparaten: 	
KMX750BK,	KMX750RD,	KMX750WH,	
KVC3110S,	KVC3170S,	KVL4100S,	
KVL4110S,	KVC5320S,	KVC5391S,	
KVC5401S,	KVL6320S,	KVC7320S,	
KVL8320S,	KVL8470S,	KM086,	KM096

HEEFT	U	IN	DE	PERIODE	VAN	13	OKTOBER	T/M		
31	DECEMBER	2017	EEN	KENWOOD	KEUKENMACHINE*	
GEKOCHT?		
DAN	KRIJGT	U	TIJDELIJK	TOT	€100	CASHBACK	 
OF	EEN	ACCESSOIRE	NAAR	KEUZE	CADEAU.

www.kenwoodworld.nl
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TOT €100 CASHBACK OF EEN ACCESSOIRE NAAR KEUZE CADEAU.

kMix
KMX750BK,	KMX750RD,	

KMX750WH

Chef
KVC3110S,	KVC3170S,	
KVL4100S,	KVL4110S

Chef Elite
KVC5320S,	KVC5391S,	
KVC5401S,	KVL6320S

Cooking Chef
KM086,	KM096

Chef Titanium
KVC7320S,	KVL8320S,	KVL8470S
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VLEESMOLEN	KAX950 
t.w.v.	€129

VLEESMOLEN	KAX950 
t.w.v.	€129

OF

VLEESMOLEN	KAX950 
t.w.v.	€129

OF

VLEESMOLEN	KAX950 
t.w.v.	€129

OF

VLEESMOLEN	KAX950 
t.w.v.	€129

OF

CITRUSPERS	AT312 
t.w.v.	€50

+	
CITRUSPERS	AT312
MULTIMOLEN	AT320 

t.w.v.	€125

+	
CITRUSPERS	AT312
MULTIMOLEN	AT320

t.w.v.	€125

+	
CITRUSPERS	AT312
MULTIMOLEN	AT320

t.w.v.	€125

OF

FOODPROCESSOR	KAH647
t.w.v.	€149


