
*Zie achterzijde voor de actievoorwaarden of kijk op www.tefal.nl/oliebollenactie

GRATIS OLIEBOLLEN-
PAKKET 
T.W.V. €47,- 
Bij aankoop van een 
Tefal friteuse*

Van 1 december 2021 t/m 2 januari 2022

OP=OP



TEFAL.NL/OLIEBOLLENACTIE EN TEFAL.NL/PROMOTIES

GRATIS OLIEBOLLENPAKKET T.W.V. €47,- BIJ 
AANKOOP VAN EEN TEFAL FRITEUSE* 

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

Registratie indienen:
Voor verwerking vragen we je het online registratie-
formulier in te vullen en 2 foto’s te uploaden: 
• 1x een duidelijke foto van je aankoopbon 
• 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.  

Nadat je registratie compleet is ontvang je het oliebollenpakket. Wij streven ernaar de pakketten 
binnen een week na registratie te bezorgen.

Actievoorwaarden

• Ontvang een gratis oliebollenpakket t.w.v. €47,-. Het oliebollenpakket bestaat uit een Tefal 
handmixer (HT3108), 2x Koopmans oliebollenmix en 3 liter Diamant natuurlijk frituurolie.

• Deze actie geldt uitsluitend voor de volgende modellen: FR3140, FR3610, FR4800, 
FR5111, FR5160, FR5161, FR5171, FR5191, FR8040 aangeschaft tijdens de actieperiode. 

• Deze actie loopt van 1 december 2021 t/m 2 januari 2022. 
• Uiterlijk 7 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in 

ons bezit hebben. 
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren. 
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 
• Onvolledige, en onduidelijke en/of niet leesbare foto’s van uw aankoopbewijs én van de 

originele streepjescode worden niet in behandeling genomen. 
• Tefal behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen. 
• Tefal aanvaardt slechts 1 deelname per product. 
• Deze actie geldt zolang de voorraad op de oliebollenpakketten strekt. OP=OP
• Wanneer er geen oliebollenpakketten meer beschikbaar zijn, wordt dit vermeld op  

www.tefal.nl/oliebollenactie. 
• Na registratie ontvang je het oliebollenpakket uiterlijk binnen 3 weken, maar we streven 

ernaar om dit binnen een week te leveren. 
• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland. 
• Tefal is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel 

en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen 
niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook 
in geval van algehele leverschaarste vanuit Tefal van de actiemodellen in de actieperiode 
ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de actie. 

• Tefal behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op 
misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke 
stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.


