
XXL STOOMKOKER 5,5L XL SAPEXTRACTOR

Naast de 2,5l stoommand
inbegrepen in de Cook Expert

Haal het beste 
uit vruchten en groenten

OM DE EXTRA ACCESOIRE XXL STOOMKOKER  
OF XL SAPEXTRACTOR TE ONTVANGEN,

VOLGT U DE VOLGENDE STAPPEN: 
 

1    GELDIG voor elke aankoop van een Magimix Cook Expert 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 COOK EXPERT
 • VUL het online formulier in
 • KIES uw cadeau: XXL Stoomkoker OF XL Sapextractor 
 •  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 extra accessoire XXL STOOMKOKER 
OF XL SAPEXTRACTOR binnen 8 weken vanaf het moment van de 
online deelname. 

Geldig tot 15 juli 2018Magimix geeft U bij aankoop van een Cook Expert

aanbevolen verkoopprijs

150
€

XXL STOOMKOKER 5,5L

OF

XL SAPEXTRACTOR

OF

OF

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.



XXL STOOMKOKER
Grote extra stoommand 
- Stoomschaal 100% rvs : 5,5L extra stoomvolume
Om volledige vis en groenten te koken
- Multicooking
Maak 3 bereidingen tegelijk : een saus in de rvs-kom,
groenten in de interne stoommand
en een grote vis in de gratis XXL Stoomkoker
- Wordt geleverd met multifunctionele rijstkom

  

XL SAPEXTRACTOR
Om door koude extractie zachte of gekookte 
vruchten en groenten, amandelen, noten etc.
te verwerken tot sappen, melkdranken en romige 
smoothies !
Inclusief Sapfilter voor pure en
heldere sappen.

GRATISGRATIS

OF

*

De Ongeëvenaarde  Multifunctionele Kookrobot !
Om alles met succes te be  reiden van voorgerecht tot dessert . 

12 automatische  programma’s

Inductie

Koken Multifunctioneel
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Meer dan 330 recepten op magimix.be of op de gratis applicatie

Bekijk de Cook Expert-video

ANTI 
OXIDANTS

EXTRA PRESS
95
lab. test ISHA

up to

VITAMINS

EXTRA PRESS
85
lab. test ISHA

up to

JUICES

EXTRA PRESS
96
lab. test ISHA

up to

2/12* personen  
          *afhankelijk van de recepten

STOOMMAND 
inbegrepen

RVS-KOM

*volgens de huidige wetgeving


