
KENWOOD BELGIUM

TOT €100
CASHBACK* 

MultiPro  
Compact
FDM301 

MultiPro 
Compact+

FDM313 
FDM307 

MultiPro 
Express

FDP65.450WH  
FDP65.640WH  
FDP65.820SI  

MultiPro  
Express Weigh+

FDM71.450SS 
FDM71.900SS 
FDM71.960SS

MultiPro  
Sense

FPM810

MultiPro 
Excel

FPM910

Vul het registratieformulier in.
Je ontvangt een 
bevestigingsmail na
goedkeuring van je registratie.

ACTIEVOORWAARDEN

• Deze actie is geldig bij aankoop
en ontvangst van een actiemodel*
vanaf 1 november 2022 t.e.m. 31
december 2022.

• Actie geldig voor aankopen in
fysieke winkels gelegen in België
of Luxemburg, internetaankopen
op .be websites of aankopen op
bol.com met levering in België
tussen 1/11/2022 en 31/12/2022.

• Je inzending is alleen geldig indien
het apparaat in de actieperiode
werd aangekocht, gefactureerd
en geleverd.

• Datum op het kassaticket of
factuur geldt als betalingsbewijs.

• Deze actie is niet cumuleerbaar
met andere acties en/of
aanbiedingen op de
foodprocessors.

• Registreer je binnen de twee
weken na jouw aankoop op
de website.

• Vraag je cashback aan vóór
14 januari 2023. Latere aanvragen
komen niet in aanmerking.

• Het cashback-bedrag kan alleen
per bankoverschrijving worden
overgemaakt aan consumenten die
woonachtig zijn in België of
Luxemburg.

• Vragen en/of opmerkingen met
betrekking tot deze actie kunnen
gestuurd worden naar
kenwood@hashting.com.

• Vragen en/of opmerkingen met
betrekking tot deze actie worden
na 28 februari 2023 niet meer in
behandeling genomen.

• KENWOOD behoudt zich het recht
voor om de actie op elk moment
stop te zetten of te wijzigen,
zonder schriftelijke opgave.

• Druk- en typefouten
voorbehouden.

• Consulteer onze website voor
de laatste versie van de
actievoorwaarden of status van de
actie.

Koop in de periode van
1 november 2022 t.e.m. 31 
december 2022 een MultiPro 
Compact, MultiPro Compact+, 
MultiPro Express,  MultiPro 
Express Weigh+, MultiPro XL 
Weigh+, MultiPro Sense of 
MultiPro Excel foodprocessor* 
en ontvang tot €100 retour.

HOE ONTVANG JE JE 
CASHBACK? 

Scan na aankoop van je 
apparaat deze QR code of SMS 
KENWOODCASHBACK2022-NL 
naar 0460.21.35.80 of surf naar 
www.kenwoodpromotions.com 

*DEELNEMENDE APPARATEN : FDM301, FDM313, FDM307, FDP65.450WH, 
FDP65.640WH, FDP65.820SI, FDM71.450SS, FDM71.900SS, FDM71.960SS, 
FDM72.990SS, FDM72.990BK, FPM810, FPM910

MultiPro  
XL Weigh+

FDM72.990SS
FDM72.990BK

cashback
€15 €30

cashback
€40

cashbackcashback
€50 €75

cashback
€100
cashbackcashback

€50


