
Wat moet U doen om de Spiral Expert Kit?
1   • Dit aanbod is geldig bij aankoop van een Cuisine System Foodprocessor of Pâtissier 

Magimix gedurende de periode van 27 oktober 2017 t/m 23 januari 2018 bij alle 
verkooppunten die aan de actie deelnemen.

2  • Het enige dat de koper moet doen om Spiral Expert Kit, te ontvangen is dit formulier 
invullen of op een blanco vel papier overschrijven en vóór 15/02/18 terugsturen aan 
onderstaand adres, vergezeld van:

 -  een aankoopbewijs waarop het bedrag en de datum van aankoop  
vermeld zijn.

 - de op de verpakking vermelde streepjescode. 
U kunt zich ook op onze website inschrijven : www.magimix.com/be-nl/actie
3  • De rechthebbende ontvangt de Spiral Expert Kit binnen ongeveer 8 weken na 

ontvangst van bovengenoemde elementen

Schrijf u in op onze website www.magimix.com/be-nl/actie
of  

Stuur het formulier voor 15/02/2018 terug naar: 
Aanbod Magimix - Robot/Pâtissier Noël - Rue des Hayettes 26 A - 6540 Mont Sainte Geneviève

Dhr. q    Mw. q   

Naam: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Voornaam: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Postcode:|__|__|__|__|__| Plaats: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

MOBIEL voor de levering: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E mail :  

Artikelreferentie (bijv. 18471B) : |__|__|__|__|__|__| 

Winkel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Plaats: |__|__|__|__|__|

q Ik wil de informatie van Magimix 2 keer per jaar ontvangen

Dit aanbod is geldig in België en Luxemburg uitsluitend voor de in dit formulier genoemde Magimix producten, die gekocht zijn 
tussen 27/10/17 en 23/01/18. Het aanbod beperkt zich voor eenzelfde product tot één deelname per huishouden (zelfde naam, 
zelfde adres). Ieder verzoek dat onleesbaar of onvolledig is, dat na de uiterste datum is verzonden of dat niet vergezeld is van de 
vereiste koopbewijzen, wordt als ongeldig beschouwd. Fotokopieën van kassabonnen en/of kassabonnen zonder datum worden 
niet in aanmerking genomen. De portokosten zijn in het aanbod inbegrepen. Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op 
bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft iedere deelnemer recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de 
hem betreffende gegevens bij het organiserende bedrijf.

magimix Geeft U bij aankoop van een 
 4200 XL, 5200 XL, Premium of Pâtissier

SPiraL EXPErt Kit

Spaghetti, tagliatelle of fusilli

van 27 oktober 2017 t/m 23 januari 2018

SPiraL EXPErt Kit  ter waarde van

100
€



Spiral Expert Kit
Maak met de Spiral Expert spaghetti, tagliatelle of 
fusilli van groente en fruit.
Bereid gezonde groentespaghetti en -salades met de 
drie verschillende kegels.
Vervang pasta voor verse courgetti, worteltagliatelle 
of aardappelfusilli. 

GratiS

. De multifunction  ele foodprocessor 
Om alles met succes te bereiden  van voorgerecht tot dessert      .

  
Zie recepten op www.magimix.com/be-nl of op de gratis applicatie

4200 XL, 5200 XL, Premium of multifunctionele Pâtissier
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