
.

BIJ AANKOOP 
VAN €60,- AAN  

TEFAL PRODUCTEN 

€46 
 HELLOFRESH 

 TEGOED

TEFAL.NL/PROMOTIES



TEFAL.NL/PROMOTIES

Actievoorwaarden
•  Ontvang nu bij aankoop van €60,- Tefal producten, gekocht via de tefal.nl webshop,  
 €46,- HelloFresh tegoed in de periode 1 maart 2023 t/m 31 maart 2023. 
•  Deze actie geldt voor alle artikelen die te koop zijn op tefal.nl, binnen de actieperiode.  
 Deze producten moeten gezamenlijk een minimale waarde van €60,- en meer hebben.  
•  Registreer meerdere artikelen, om zo tot een bedrag van €60,- of hoger te komen.
•  De producten dienen op 1 en dezelfde factuur vermeld te staan. Het is niet toegestaan om  
 meerdere facturen in te leveren binnen 1 registratie.
•  Voor verwerking van je registratie vragen wij je naar tefal.nl/promoties te gaan en het  
 registratieformulier in te vullen.
•  Maak 2 duidelijke foto’s:
    -  1x een duidelijke foto van je volledige factuur/kassabon.
  -  1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de originele  
  verpakking hebt gelegd. Zowel de streepjescode als de uitgeknipte verpakking dienen  
  zichtbaar te zijn.
  - Upload deze bestanden in het registratieformulier. 
•  Zodra je de registratie volledig hebt ingevuld, ontvang je een bevestigingsmail met de  
 vervolgstappen en de actiecode die te verzilveren is bij HelloFresh.
•  Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de actieperiode, dus na 14 april 2023,  
 wordt niet meer in behandeling genomen.
•   De HelloFresh actiecode, met €46,- tegoed, kan uiterlijk t/m 31 mei 2023 verzilverd worden 

via www.hellofresh.nl/tefal-actie.
•   Bij het verzilveren van jouw unieke HelloFresh code ontvang je bij bestelling van een flexibel 

lidmaatschap op een maaltijdbox een gratis eerste HelloFresh box ter waarde van € 46 
(inclusief gratis eerste bezorging). Bekijk de HelloFresh actievoorwaarden op:  
www.hellofresh.nl/tefal-actie.

•  Je kunt het €46,- HelloFresh tegoed direct op 1 box verzilveren. Heb je tegoed over dan  
 neem je dit mee naar de volgende bestelling.
•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
•  Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Tefal behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen, zonder  
 schriftelijke opgave.
•  Kijk voor de volledige actievoorwaarden op tefal.nl/promoties.

ONTVANG €46,- HELLOFRESH TEGOED
BIJ AANKOOP VAN €60,- TEFAL PRODUCTEN VIA DE WEBSHOP TEFAL.NL

Ga naar tefal.nl/promoties en vul het registratieformulier in. Houd daarbij de 
factuur/kassabon, verpakking en EAN-streepjescode bij de hand.

DEELNEMENDE ARTIKELEN = ALLE PRODUCTEN OP TEFAL.NL
ACTIEPERIODE: 1 MAART 2023 T/M 31 MAART 2023
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