
*  Meer info over acties Batibouw 2017 in deze leafl et, in de deelnemende verkoop-
punten of op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/acties 

Siemens. Breng de toekomst binnen.

Tot  € 1.9001.900*

                             

korting
bij aankoop van een ingerichte keuken met 6 inbouwtoestellen 
van Siemens van 16 februari tot en met 31 augustus 2017.
 

siemens-home.bsh-group.com/be

 Voor deze actie is geen set-aankoop vereist. De levering en facturatie dienen voor 31/12/2017 te 
gebeuren. De cashback kan enkel worden uitbetaald na online registratie en het doorgeven van alle 
nodige gegevens. Enkel cumuleerbaar met de set-actie Batibouw 2017. 
(Voorwaarden, zie specifi eke leafl et of www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/acties) 
Deze actie is enkel geldig in de deelnemende verkooppunten in België. 

Een cashback van € 500500
bij aankoop van een fl exInduction kookplaat met 
geïntegreerde ventilatie, inductionAir System. 

Van 16 februari tot 31 augustus 2017, kan u bij aankoop 
van een kookplaat met geïntegreerde ventilatie 
inductionAir System EX 875LX34E, EX 801LX34E, 
EX 877LX33E of EX 807LX33E een cashback van € 500
ontvangen.
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Acties Batibouw 2017
geldig van 16/02 t.e.m. 31/08/2017.

Bij aankoop van
  4 Siemens inbouwtoestellen, 
(uit 4 verschillende productgroepen), 

geniet u van  10% korting op de selectie  
 (tot € 750*)

Bij aankoop van
  5 Siemens inbouwtoestellen, 
(uit 5 verschillende productgroepen), 

geniet u van  15% korting op de selectie  
 (tot € 1.500*)

Bij aankoop van
  6 Siemens inbouwtoestellen, 
(uit 6 verschillende productgroepen), 

geniet u van  15% korting op de selectie  
 (tot € 1.900*)

*  Voor een set van 4 toestellen werden de maximum-kortingen berekend met volgende referenties:  
HN 678G4S1 + EX 875KYE1E + KI 40FP60 + SX 778D26TE. Dezelfde toestellen + LF 26RG270 gelden 
als basis voor de set van 5, en voor de set van 6  telt CS 658GRS6 als 6e toestel.

Alle vrijstaande toestellen, de espresso-automaten en de a-Cool-toestellen studioLine die zich in de 
catalogi inbouwtoestellen 2017 bevinden, worden bij het totaal aantal toestellen in de set meege-
rekend, 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. 
Enkel cumuleerbaar met de cashback-actie op inductionAir System (zie verso), indien van toepassing.
Deze actie is een vrijblijvende en aanbevolen consumentenactie, enkel geldig in de deelnemende verkooppunten in België. De verdelers 
zijn geenszins verplicht om deze actie toe te passen in hun verkooppunten.

**  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2017, BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
Voor deze actie is een set-aankoop vereist. De warmhoudlade wordt niet bij het totaal aantal toestellen 
in de set meegerekend voor de berekening van de set-korting. Niet cumuleerbaar met andere acties.
Deze actie is een vrijblijvende en aanbevolen consumentenactie, enkel geldig in de deelnemende verkooppunten in België. De verdelers 
zijn geenszins verplicht om deze actie toe te passen in hun verkooppunten.

Een GRATIS warmhoudlade 
als u in uw selectie een inbouw-espresso-automaat kiest. 

Indien uw set een inbouw-espresso-automaat 
CT 636LES1

6   (zwart) of CT 636 LEW1 (wit) omvat, ontvangt 
u een GRATIS warmhoudlade BI 630CNS1 (zwart) of 
BI 630CNW1 (wit) ter waarde van € 699,99.**


