op het duurste inbouwtoestel
bij aankoop van een keuken uitgerust
met 5 Neff-huishoudtoestellen
van verschillende productgroepen.*
Ontdek op de achterkant de Actie Batibouw 2017 en de NeffCollection-voordelen
geldig van 16 februari t.e.m. 31 augustus 2017.
Meer info op www.neff.be/nl/acties.

FOLLOW US ON “SHARE THE LOVE FOR COOKING WITH NEFF”

* Deze actie is een vrijblijvende en aanbevolen consumentenactie, enkel geldig in de deelnemende NeffCollection-verkooppunten in België.
De verdelers zijn geenszins verplicht om deze actie toe te passen in hun verkooppunten.

-50%

ONTDEK DE BATIBOUW-ACTIE 2017

*

EN DE NEFFCOLLECTION-VOORDELEN.
Geldig van 16 februari t.e.m. 31 augustus 2017.

5

Bij aankoop van
Neff-huishoudtoestellen (uit verschillende productgroepen),
ontvangt u een korting van

4

50% op het duurste toestel.

Bij aankoop van
Neff-huishoudtoestellen (uit verschillende productgroepen),
ontvangt u een korting van

40% op het duurste toestel.

Indien uw set (van minstens 4 toestellen) een inbouw-espressomachine
C17KS61N0 bevat, ontvangt u

een gratis warmhoudlade
(t.w.v. 699,99€**).

Indien uw set (van minstens 4 toestellen) minstens een NeffCollection-toestel bevat,
ontvangt u

5 jaar gratis garantie

garantie (2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Neff Verlengde Waarborg)
op alle toestellen van uw set.

* A
 lle vrijstaande toestellen, de inbouw-espressomachine en de inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie die zich in de catalogus
“Inbouwtoestellen 2017” bevinden, worden bij het totaal aantal toestellen in de set meegerekend, maar op deze toestellen is de korting
NIET van toepassing. De kortingen worden berekend op basis van de vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2017, BTW en Recupelbijdrage inbegrepen. Voor deze actie is een set-aankoop vereist. Enkel cumuleerbaar met de cashback-actie op de inductiekookplaten
met geïntegreerde ventilatie, indien van toepassing.
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2017, BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
BSH Home Appliances n.v. – Laarbeeklaan 74 – 1090 Brussel, BE 0465.054.226 RPR Brussel
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