
Nu tot € 20,-
cashback
op staafmixers en handmixers
Actieperiode t/m 31 januari 2021

op staafmixers en handmixers

Registreer je nu.



Koop tussen 1 december 2020 en  
31 januari 2021 een Braun actiemodel 
staafmixer of handmixer en ontvang  
tot € 20,- cashback*.
Geldig bij aankoop van één van de volgende actie modellen: 

Hoe ontvang ik mijn cashback?
•  Ga naar braunhouseholdacties.nl selecteer deze actie en volg 

de stappen. 
 
Actievoorwaarden
•   Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel staafmixer  

of handmixer in de actieperiode 1 december 2020 tot en met  
31 januari 2021 bij een verkooppunt in Nederland.

•   Deze cashback-actie is alléén geldig op bovenstaande  
actiemodellen staafmixers en handmixers.

•  Alléén complete inzendingen incl. print van de 
bevestigingsmail, originele streepjescode en een kopie van het 
aankoopbewijs worden in behandeling genomen.

•  De inzending dient vóór 21 februari 2021 te worden ingestuurd. 
Latere inzendingen worden niet in behandeling genomen.

•  Het cashback-bedrag kan alleen per bankoverschrijving 
worden overgemaakt aan consumenten met een Nederlands 
bankrekeningnummer.

•  De cashback actie is geldig voor max. 1 deelname per adres.
•   Bij online aankopen dient het adres op de factuur overeen te 

komen met het adres op de bevestigingsmail.
•  Braun behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment 

stop te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave.  
Druk- en typefouten voorbehouden.

Actiemodellen handmixers Cashback
HM 3000, HM 3100, HM 3105, HM 3135 € 10,-
HM 5100, HM 5107 € 15,-
Actiemodellen staafmixers Cashback
MQ 5200 WH, MQ 525 Omelette, MQ 5220 WH € 10,-
MQ 5207 WH, MQ 5251 WHBL, MQ 7000X,  
MQ 5260 WHBL, MQ 5237 BK, MQ 5237 WH, 
MQ 5252 BKBL, MQ 7025X, MQ 5245 WH,  
MQ 5264 BKBL, MQ 7035X, MQ 9027X, 
MQ 9038X

€ 15,-

MQ 9135 XI, MQ 7075X, MQ 9138 XI, MQ 7087X, 
MQ 9147 X, MQ 9175 XL, MQ 9187 XLI,  
MQ 9097X, MQ 7045X, MQ 9195 XLI

€ 20,-

* Cashback-bedrag is afhankelijk van het actiemodel.


