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BIJ AANKOOP VAN 
EEN ELEKTRISCH 
KEUKENAPPARAAT 
OF 5 SEC. CHOPPER

VEGETARISCH 
RECEPTENBOEK

CADEAU



TEFAL.NL/PROMOTIES

Tefal is partner van de Nationale Week Zonder Vlees. Bij aankoop van een Tefal elektrisch keukenapparaat 
of 5 Sec. Chopper ontvang je daarom een Tefal vegetarisch receptenboek cadeau. 

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

Actievoorwaarden
• Ontvang bij aankoop van een Tefal elektrisch keukenapparaat of 5 Sec. Chopper een Tefal 

vegetarisch receptenboek cadeau, in de periode van 22 februari 2021 t/m 14 maart 2021.
• Bekijk de deelnemende elektrische keukenapparaten en choppers in de actievoorwaarden op  

tefal.nl/promoties. Selecteer de Tefal actie ‘Vegetarisch receptenboek cadeau’.
• Vul het registratieformulier in. Voor verwerking vragen we je 2 foto’s te uploaden: 

 •  1x een duidelijke foto van je factuur/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. 

• Je ontvangt uiterlijk binnen 2 weken, na goedkeuring van je registratie, automatisch het recepten-
boek, op het ingevulde adres.

• Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de actieperiode, wordt niet meer in behandeling 
genomen. Zorg dat alle gevraagde materialen uiterlijk 28 maart 2021 ingeleverd zijn.

• Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Tefal aanvaardt slechts één deelname per product per persoon.
• 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.
• Dit is een op=op actie. De receptenboeken zijn ook digitaal te downloaden via tefal.nl/weekzondervlees

ONTVANG EEN VEGETARISCH RECEPTENBOEK CADEAU  
BIJ AANKOOP VAN EEN TEFAL ELEKTRISCH KEUKENAPPARAAT & 5 SEC. CHOPPER 


