
Geldig tot 15 juli 2018

SPIRAL EXPERT KIT

aanbevolen verkoopprijs

100
€

Magimix geeft U bij aankoop van een 
 4200 XL, 5200 XL of Premium

SPIRAL EXPERT KIT

OM DE SPIRAL EXPERT KIT TE ONTVANGEN,
VOLGT U DE VOLGENDE STAPPEN: 

1    GELDIG voor elke aankoop van een Magimix Foodprocessor 
gedaan tussen 2 mei en 15 juli 2018, in een deelnemende winkel.

2    VUL HET ONLINE DEELNAMEFORMULIER IN:
 • GA SNEL naar de website van Magimix

www.magimix.be/be-nl/actie
 • SELECTEER de aanbieding FOODPROCESSOR
 • VUL het online formulier in
 •  UPLOAD de benodigde documenten: 
  -  Foto van het aankoopbewijs met daarop het bedrag en de   

datum van aankoop
  - Foto van de barcode op de verpakking

3    De rechthebbende ontvangt het SPIRAL EXPERT KIT binnen 8 weken 
vanaf het moment van de online deelname.

Dit aanbod is geldig in België en Luxemburg uitsluitend voor de in dit formulier genoemde Magimix producten, 
die gekocht zijn tussen 02/05/18 en 15/07/18. Het aanbod beperkt zich voor eenzelfde product tot één 
deelname per huishouden (zelfde naam, zelfde adres). Deelname aan de actie kan alleen via het online 
deelnemingsformulier. Zullen als ongeldig beschouwd worden, alle onleesbare en onvolledige aanvragen, 
aanvragen na de geldigheidsdatum van de actie en alle aanvragen waar er geen geldig aankoopbewijs 
wordt mee verzonden. Aankoopbewijzen zonder datum worden niet in aanmerking genomen. U geeft 
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Magimix, uitsluitend in het kader van het 
beheer van deze aanbieding. Uw gegevens worden behandeld overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van 2018. Behalve indien u daar expliciet toestemming voor geeft, worden uw 
gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van deze aanbieding.
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SPIRALIZE WITH MAGIMIX



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

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. 

*volgens de huidige wetgeving

4200 XL, 5200 XL of Premium

GRATIS

*afhankelijk van het model*
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Zie recepten op www.magimix.be/be-nl of op de gratis applicatie
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