DIAMANT
WELKOMSTPAKKET
CADEAU

Bij aankoop van een
Tefal friteuse*

WWW.TEFAL-DIAMANT-ACTIE.NL

ONTVANG EEN DIAMANT WELKOMSTPAKKET
BIJ AANKOOP VAN EEN TEFAL FRITEUSE*
Ga naar tefal-diamant-actie.nl en
vul het digitale registratieformulier
in. Voor verwerking vragen we je
een duidelijke foto te maken van
het aankoopbewijs en de originele
streepjescode om deze vervolgens te
uploaden via het registratieformulier.
Nadat je registratie compleet is
ontvang je het Diamant Welkomstpakket binnen 2 weken thuis.

#hautefrituur

Actievoorwaarden
• Ontvang een Diamant Welkomstpakket bij aankoop van een Tefal friteuse. Het Diamant
Welkomstpakket bestaat uit 3 L Diamant frituurolie, een keukenschort en een brochure
met recepten.
• Deelnemende actiemodellen zijn FF1621, FR3140, FR3330, FR3380, FR3610, FR4800,
FR5111, FR5160, FR5161, FR5171, FR5191 en FR8040
• Deze actie loopt van 4 januari 2021 t/m 30 mei 2021.
• Tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode is het mogelijk om je te registreren.
• Wij adviseren om het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Onvolledige, onduidelijke en/of niet leesbare foto’s van het aankoopbewijs én van
deoriginele streepjescode worden niet in behandeling genomen.
• Na registratie ontvang je het Diamant Welkomstpakket binnen 2 weken.
• Tefal en Diamant aanvaarden slechts 1 deelname per product.
• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland.
• Deze actie geldt zolang de voorraad op de Diamant Welkomstpakketten strekt.
• Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.tefal-diamant-actie.nl.
• Dit is een gezamenlijke actie van Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) en Diamant (Van der
Moortele). De verstrekte persoonsgegevens zullen door Tefal en Diamant en haar
handlingpartij worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie.
• Bovengenoemde partijen behouden zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen.
• Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) en Diamant (Vandemoortele B.V.) behouden 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.
• Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van
de actiemodellen in de winkel en webshops van aangesloten retailers. Indien binnen de
actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat er geen mogelijkheid om
later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit
Tefal (Groupe SEB Nederland B.V.) op de deelnemende modellen in de actieperiode
ontstaat er geen mogelijkheid om later nog deel te nemen aan de actie.
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