
€ 50 
cashback extraKlasse
op een selectie toestellen
van 01/10 t.e.m. 30/11/2020. 

siemens-home.bsh-group.com/be

Campagne “Koop lokaal bij je elektrohandelaar”.  
Cashback 50 € geldig op een selectie producten uit het Siemens  
extraKlasse gamma.

Actie geldig van 1 oktober t.e.m. 30 november 2020 op onderstaande selectie:

GS 58NEWDV Diepvriezer 191 cm - 70 cm breed - 
noFrost - 365 L 4 - A+++ CM 676G0S1 Combi-microgolfoven compact45 -  

13 verwarmingswijzen - activeClean

GS 54NEWDV Diepvriezer 176 cm - 70 cm breed - 
noFrost - 327 L 4 - A+++ HB 674GBS1 Oven 60 cm - 13 verwarmingswijzen -  

activeClean 

GS 51NEWDV Diepvriezer 161 cm - 70 cm breed - 
noFrost - 289 L 4 - A+++ EX 851FEC1M flexInduction kookplaat 80 cm - 4 zones  

(1 flex + 1 variabele) - mono touchSlider

KI 81REDE0 INBOUW - Koelkast hyperFresh plus - 
177,5 cm - 319 L - A++          (vanaf 11/2020)

EH 645FFB1M powerInduction kookplaat 60 cm - 
4 zones (1 uitbreidb.) - mono touchSlider

KI 41REDD0 INBOUW - Koelkast hyperFresh plus - 
122,5 cm - 211 L -  A+++ 

KI 18REFF0 INBOUW - Koelkast 88 cm - 150 L - A++ 

           

Hoe kan uw consument deze cashback aanvragen ?

 1  - Hij moet “Siemenskooplokaal” per sms sturen naar 0460/213.580.

 - Of hij kan de QR-code scannen, hiermee wordt automatisch een bericht  
    in WhatsApp gegenereerd, die hij kan sturen.
 (als de consument geen smartphone heeft, kan hij dit aan zijn familieleden vragen, 
 doe het liever niet voor hem, want het aantal aanvragen per telefoonnummer zijn beperkt.)

 2  De consument ontvangt een bericht met een klikbare link naar een registratiepagina die   
 hij kan invullen op zijn smartphone of op een computer.

 Hij moet:  -  een duidelijke foto maken van de aankoopfactuur en deze opladen. 
      (als aankoopbewijs)

   -  de gevraagde informatie volledig invullen, inclusief de gegevens van het  
      signalisatieplaatje (E-nummer, Z-nummer en F / D-nummer). 
      (Bedankt om hem te vertellen waar dit plaatje zich bevindt.)

 3  Zodra de aanvraag is ingevuld en verzonden, ontvangt de consument een bevestiging
 van zijn cashback-aanvraag. 
 (Indien de registratie in orde is zal, normaal gezien, de terugbetaling plaatsvinden binnen de 6 weken).

Voor elke vraag over de registratie van deze promotie of over de opvolging ervan, kan u tot 15/12/2020 een e-mail 
sturen naar info@hashting.com. Na deze periode zal er niet meer kunnen worden gereageerd op vragen met  
betrekking tot deze promotie.

De voorwaarden van de actie zijn te zien op de registratiepagina (na het versturen van de SMS).
 

Koop  
lokaal


