
* Gemiddelde waarde van 6 tijdschriften.
**  Geldig op bepaalde referenties van SENSEO® Original Plus, Select, Switch en Quadrante.  

Met uitzondering van CSA210/55 (zwart incl. cadeauverpakking), CSA230/00 (wit),  
CSA230/10 (groen/grijs) en CSA230/60 (zwart). Zolang de voorraad strekt.  
Bekijk de actievoorwaarden op www.senseo.nl/acties. Actie duurt van 1 april t/m 31 mei 2022.

Geef CADEAU

Ontvang  6 weken  
  een tijdschrif t  naar  
    keuze t .w.v. €25*
Bij aankoop 
van een Senseo®  
machine**

 deze  
moederdag
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CSA210 CSA250CSA240CSA230

Hoe ontvang je 6 weken een tijdschrift naar  
keuze t.w.v. €25? Keuze uit Margriet, Libelle, Flair of Story.

Let op: Maak alvast een foto van het aankoopbewijs, deze heb je nodig  
tijdens het registreren.

STAP 1:   Ga naar www.senseo.nl/acties en klik op de betreffende actie.

STAP 2:   Vul je gegevens in en upload het aankoopbewijs.  
Binnen een uur na registratie ontvang je een bevestigingsmail.

STAP 3:   Na goedkeuring streven we ernaar om de digitale voucher, inclusief 
instructies voor online activatie, binnen 2 weken naar je toe te sturen.

Deelnemende typenummers:

Actievoorwaarden:
•  Deze actie van Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. geldt alleen voor aankopen gedaan 

in Nederland in de periode van 1 april 2022 t/m 31 mei 2022.
•  Let op: Deelnemers moeten woonachtig zijn in Nederland, het tijdschrift kan niet worden 

verzonden naar een adres in het buitenland.
•  Registreren kan tot uiterlijk 14 juni 2022.
•  De tijdschriftvoucher voor het gekozen tijdschrift is tot en met 31 oktober in te wisselen.
•  Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers. CSA210/55 (zwart incl. 

cadeauverpakking), CSA230/00 (wit), CSA230/10 (groen/grijs) en CSA230/60 (zwart) zijn 
uitgesloten van deelname.

• Maximaal 2 inzendingen per naam en adres.
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen, met 

uitzondering van Loyaliteitsprogramma’s.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
•  Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. behoudt zich het recht om de actie te wijzigen.
•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18?  

Vraag dan je ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien. 

Kijk voor meer informatie en de uitgebreide voorwaarden op www.senseo.nl/acties.


