
Bij/Chez

1 Caffeo  
 SOLO & Milk

1 Caffeo SOLO & 
Perfect Milk

1 Caffeo  
 SOLO of of

alle kleuren van dit gamma

Melitta®  
  SUPER PROMO

Bij aankoop van

Geldig: 15/11/2017 tot en met 31/01/2018, 
Actievoorwaarden op de achterzijde of op  
www.melitta.nl/superpromo
Na inschrijving via deze coupon
*  worden de gratis glazen (2 x 80 ml + 2 x 200 ml) 

verzonden. De waarde van deze glazen kan niet 
worden verrekend aan de kassa.

**  wordt 1 extra jaar fabrieksgarantie verschaft

 Gratis* 
4 glazen  
waarde  

30 €  JAAR 
GARANTIE

2+1**
++



Naam* 

Voornaam*

Straat*

Nr*   Bus Postcode*

Plaats*

E-mail

Tel

Gekocht*

te + postcode*

*verplichte velden om tot verzending te kunnen overgaan 

 

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Geldig 15/11/2017 tot en met 31/01/2018
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HOE GENIET U VAN  
DIT AANBOD ?
BON
Stuur deze bon volledig ingevuld 
in hoofdletters + uw kassabon (of 
een kopie) en de uitgeknipte ori-
ginele barcode van de verpak-
king (code begint met 4006508 
xxxx xx) terug naar:  
Melitta Superpromo Refund,  
c/o Address System, Postbus 153, 
4560 AD Hulst

ACTIEVOORWAARDEN
Zend alles in een gesloten en 
voldoende gefrankeerde en-
velop binnen 2 weken na uw 
aankoopdatum terug (officiële 
verzenddatum wordt aangege-
ven door de poststempel). On-
volledige inzendingen worden 
niet in behandeling genomen. 
De verzending van de glazen 
en van het certificaat van één 
extra jaar fabrieksgarantie zal 
uitgevoerd worden binnen 8 
weken. Aanbod enkel geldig in  
Nederland voor de aankopen van maximaal 1 machine 
vanuit het assortiment Caffeo SOLO (E950-101 / E950-103 
/ E950-333/ E950-222 / E950-111 / E950-104 / E950-107), 
Caffeo SOLO & Milk (E953-102) of Caffeo SOLO & Perfect 
Milk (E957-305 / E957-103 / E957-101 / E957-204). Dit aan-
bod is alleen geldig in de periode tussen 15 november 
2017 tot en met 31 januari 2018. Deze actie geldt uitslui-
tend voor Nederlandse consumenten, niet voor hande-
laars, doorverkopers of andere tussenpersonen.
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