
 

 

 

LAUNDRY PROMOTIE 2020 
AEG VLEKKENPEN 

 
Actievoorwaarden België 
 

• Deze actie is enkel toegankelijk voor inwoners van België van 18 jaar of ouder die tijdens de 
periode van 27/03/2020 t.e.m. 30/06/2020 een deelnemend AEG-toestel hebben aangekocht bij 
een Belgische erkende AEG-verdeler. 
 

• Bij aankoop van een AEG-wasmachine waarvan de modelbenaming begint met L9F of L8F, of bij 
aankoop van de AEG AutoDose wasmachines L7FEE96QS en L8FEC96QS, of bij aankoop van 
een AEG-droogkast waarvan de modelbenaming begint met T9D of T8D, of bij aankoop van een 
AEG-was/droogcombinatie waarvan de modelbenaming begint met L9W, L8W of L7W*, ontvangt 
de aanvrager een AEG vlekkenpen ter waarde van € 119.  
* voor de gedetailleerde toestellijst zie lager in dit document of op AEG.BE. 

 
• Een lijst met de modellen van de AEG wasmachines, droogkasten en was/droogcombincaties die 

in aanmerking komen voor deze promotie is beschikbaar lager in dit document en/of via 
www.aeg.be. Enkel modelnummers op deze lijst komen in aanmerking voor deze promotie. AEG 
is dan ook niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie in de winkel (offline en 
online) hieromtrent. AEG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op 
de winkelvloer. 
 

• Voor een geldige deelname aan deze promotie-actie dient de consument zijn/haar toestel zo snel 
mogelijk na de aankoop te registreren via aeg.be. en een geldig aankoopbewijs op te laden: 
www.aeg.be/nl-be/mypages/register-a-product/ 

 
• De uiterste datum van aanmelding van de aangekochte toestellen met kopie van het 

aankoopbewijs op www.aeg.be is 15/07/2020. Alleen registraties die voorzien zijn van een kopie 
of een foto van het aankoopbewijs zullen worden aanvaard. 
 

• Een geldig aankoopbewijs is een digitale kopie van de aankoopfactuur die correct werd 
opgeladen tijdens de registratie van het product en met vermelding van de aankoop van één van 
de deelnemende AEG toestellen. De digitale kopie is een ingescande versie of een foto van het 
volledige document, goed leesbaar en met alle hoeken van het document zichtbaar.  
 

• AEG is niet verantwoordelijk voor onvolledige, laattijdige, niet ontvangen of beschadigde 
aanvragen. 
 

• AEG behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen als er sprake is van 
twijfel over de echtheid van de aanvraag. 
 

• Na succesvolle registratie ontvangt de consument hiervan bevestiging en verdere informatie over 
de ontvangst van de gratis artikelen. 

SAMENVATTING 
gedetailleerde voorwaarden zie lager 
 
ACTIEPERIODE: 27/03/2020 t.e.m. 30/06/2020 
REGISTRATIE: via AEG.BE uiterlijk op 15/07/2020 
 
TOESTEL: 

 
 
 
 
 
 

GESCHENK: 

AEG WASMACHINE, 9000/8000 serie & AutoDose 
 
AEG DROOGKAST, 9000/8000 serie 
 
AEG WAS/DROOGCOMBINATIE, 9000/8000/7000 serie 

Gratis 1 AEG vlekkenpen 

http://www.aeg.be/


 

 

• Hou voor het gratis artikel rekening met een levertermijn van 6 weken na validatie van de 
aanvraag.  

 
• De waarde van het gratis artikel wordt niet in geld uitgekeerd. 

 
• Per adres wordt maximaal één AEG vlekkenpen, bij aankoop van de deelnemende toestellen, 

toegezonden op voorwaarde dat aan de actievoorwaarden (zie hoger) werd voldaan.  
 

• Deze promotie kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen en promoties van AEG. 
 

• AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te 
wijzigen.  
 
 
 

 
Samenvatting - Hoe deelnemen?  
 
Stap 1:  
 
Koop één van de deelnemende AEG toestellen aan tussen 27 maart en 30 juni 2020. 
 
Stap 2: 
Meld vóór 15 juli 2020 uw aangekocht toestel aan via www.aeg.be met een geldig aankoopbewijs 
(ingescand document of duidelijke foto, met 4 hoeken zichtbaar) en uw persoonlijke gegevens.  
 
Stap 3: 
 
Na validatie van de aanvraag wordt het gratis artikel binnen 6 weken verzonden naar het opgegeven 
adres. Indien er niemand aanwezig is op het moment van de levering zal de leveringsservice een bericht 
achterlaten met vermelding waar het toestel kan afgehaald worden. 
 
 
Indien u extra vragen of opmerkingen heeft over deze actie kunt u steeds een mail sturen naar 
aeg@promocontact.eu voor meer informatie of begeleiding met uw aanvraag. 
 
 
Deze actie wordt uitgegeven door Electrolux Belgium nv - Raketstraat 40, 1130 Brussel - BE 
0403.214.647. AEG is een merk van de Electrolux Groep. Hierboven werd dan ook verwezen naar AEG. 
 
 
 
  

http://www.aeg.be/
mailto:aeg@promocontact.eu


 

 

Modellenlijst met deelnemende AEG toestellen:  

Categorie Model 
Wasmachine L9FEE96S 
Wasmachine L9FEB96CB 
Wasmachine L9FEC96SW 
Wasmachine L8FSE96B 
Wasmachine L8FEE84S 
Wasmachine L8FEC96S 
Wasmachine L8FEC96QS 
Wasmachine L8FE96OKO 
Wasmachine L8FBE96S 
Wasmachine L7FEE96QS 
Was/droogcombinatie L9WEE06W 
Was/droogcombinatie L9WEC06BC 
Was/droogcombinatie L8WEC06S 
Was/droogcombinatie L7WEE96S 
Was/droogcombinatie L7WE86CBI 
Was/droogcombinatie L7WE76EBI 
Droogkast T9DSE88B 
Droogkast T9DEE88S 
Droogkast T9DEC88CS 
Droogkast T8DSE84B 
Droogkast T8DEE95S 
Droogkast T8DEE84W 
Droogkast T8DEE84S 
Droogkast T8DEC95S 
Droogkast T8DEC86S 
Droogkast T8DE86ABS 
Droogkast T8DBG84W 
Droogkast T8DBG74P 
Droogkast T8DBE86W 
Droogkast T8DBE84W 

 

 
 

 

 



CADEAU
T.W.V.

€119

BESCHERM WAT  
JE DIERBAAR IS
HOU JE FAVORIETE KLEDIJ VLEKVRIJ 
MET DE UNIEKE AEG VLEKKENPEN.

NU CADEAU BIJ AANKOOP VAN 
EEN AEG WASMACHINE, DROOGKAST 
OF WAS/DROOGCOMBINATIE*

* De actievoorwaarden vind je terug op de achterzijde van deze leaflet.
  Deze actie loopt van 27 maart tot en met 31 mei 2020.



UNIEKE AEG VLEKKENPEN
EFFICIENT TEGEN VLEKKEN.
ZORGZAAM VOOR JE KLEDIJ.

De unieke vlekkenpen van AEG richt zich op hardnekkige vlekken, zoals 
bloed, inkt, wijn, lippenstift, gras, koffie... De vlek wordt eerst behandeld  
met water, detergent en de ultrasonic technologie. Daarna zorgt  
de wasbeurt in je AEG wasmachine voor een indrukwekkend resultaat.

1
Plaats doekje
achter de vlek

2
Bevochtig vlek 
met detergent 
en water

3
Bewerk vlek  
met vlekkenpen

4
Was kledingstuk 
op het juiste 
programma

5
Geniet van je 
vlekvrije kledij

CADEAU
T.W.V. 

€119*

REVIEW SCORE AEG.BE
VERWIJDERT DE HARDNEKKIGSTE VLEKKEN

Bloed LippentiftInkt Rode wijn Gras Koffie



CONCURRENTIE
AUTOMATISCHE DOSAGE

AEG
AUTODOSE

AEG AUTODOSE
PRECIEZE DOSERING.
EFFICIENTE ZORG.

AEG DROOGKASTEN  
MET 3DSCAN  
TECHNOLOGIE

ONTVANG NU DE UNIEKE  AEG 
VLEKKENPEN CADEAU BIJ AANKOOP  
VAN ÉÉN VAN DEZE TOESTELLEN*

* De actievoorwaarden vind je terug op de achterzijde van deze leaflet.
  Deze actie loopt van 27 maart tot en met 31 mei 2020.

Met gevulde AutoDose compartimenten heeft 
de wasmachine voldoende voorraad voor  
wel 20 wasbeurten! Bovendien berekenen  
de intelligente sensoren van AutoDose de  
juiste hoeveelheid wasmiddel en -verzachter, 
perfect afgestemd op de hoeveelheid was  
én de textielsoort.

Dit maakt wassen nog gemakkelijker en houdt 
kledij langer mooi.

TOT 30% HOGERE THERMISCHE ISOLATIE*

Bij de nieuwe AEG 9000 serie droogkasten
detecteert het FiberProsysteem met de 3DScan
sensor de vochtigheid aan zowel de buitenkant als 
de binnenkant van de kleding. Daardoor wordt de 
kleding nauwkeurig en met zorg gedroogd. Wol, 
zijde, outdoorkleding, overhemden, broeken en 
zelfs donzen jassen worden met buitengewone 
precisie gedroogd.

WAS/DROOG COMBINATIES
9000 Serie (L9W) 
SensiDry®-technologie
DualSense-technologie

8000 Serie (L8W) 
ÖKOMix-technologie
DualSense-technologie

7000 Serie (L7W) 
DualSense-technologie

WASMACHINES
9000 Serie (L9F) 
SofWater-technologie
ÖKOMix-technologie
ProSteam®-technologie
ProSense®-technologie

8000 Serie (L8F) 
ÖKOMix-technologie
ProSteam®-technologie
ProSense®-technologie

Met AutoDose-technologie
L8FEC96QS 
L7FEE96QS 

DROOGKASTEN
9000 Serie (T9D)
3DScan-technologie 
FiberPro-technologie
Energieklasse A+++
AbsoluteCare®
SensiDry®-technologie
ProSense®-technologie

8000 Serie (T8D)
Energieklasse A+++/A++
AbsoluteCare®
SensiDry®-technologie
ProSense®-technologie

TOT 3 MAAL LANGER BESCHERMD TEGEN SCHEUREN*

*Test: kracht uitgeoefend op katoen gewassen  
met 30°C programma met automatische dosering.  
Getoonde resultaten na 30 AEG wasbeurten  
vs. 10 wasbeurten met toestel van concurrent.

*Bij donsjassen, in vergelijking met aan de lucht drogen.



UNIEKE AEG VLEKKENPEN CADEAU BIJ 
EEN AEG WASMACHINE, DROOGKAST 
OF WAS/DROOGCOMBINATIE

CADEAU
T.W.V. 

€119

Bij aankoop van één van de AEG toestellen uit het actieaanbod* 
krijg je nu een AEG vlekkenpen ter waarde van 119 euro cadeau. 
Met deze unieke AEG vlekkenpen bescherm je wat je dierbaar is. 
Deze actie loopt van 27 maart tot en met 31 mei 2020. 

Het actieaanbod*
Een AEG vlekkenpen bij aankoop van een AEG wasmachine waarvan 
de modelbenaming begint met L9F of L8F, of bij aankoop van de AEG 
AutoDose wasmachines L7FEE96QS en L8FEC96QS, of bij aankoop 
van een AEG droogkast waarvan de modelbenaming begint met T9D 
of T8D, of bij aankoop van een AEG was/droogcombinatie waarvan  
de modelbenaming begint met L9W, L8W of L7W. 

*Kijk voor de gedetailleerde actievoorwaarden en het volledige,  
actuele actieaanbod van deelnemende AEG toestellen op 
 www.aeg.be/promoties

Heb je vragen of opmerkingen over deze AEG-actie?
Dan kun je een e-mail sturen naar aeg@promocontact.eu. 

Doe mee in 3 eenvoudige stappen 

Stap 1 – Aankoop tijdens de actieperiode 
Koop een deelnemend AEG toestel aan tussen 27 maart en 31 mei 2020 
bij een Belgische erkende AEG-verdeler. Bewaar het aankoopbewijs goed!  
Dit is niet alleen je garantiebewijs, je hebt dit ook nodig om deel  
te nemen aan de actie. 

Stap 2 – Vraag je AEG vlekkenpen aan
Meld zo snel mogelijk en ten laatste vóór 15 juni 2020 
je aangekocht toestel aan via www.aeg.be met een geldig 
(ingescand) aankoopbewijs en je persoonlijke gegevens. 

Stap 3 – Validatie
Na validatie van je aanvraag wordt de AEG vlekkenpen binnen  
een termijn van 6 weken naar het opgegeven adres verzonden. 

Deze actie wordt uitgegeven door Electrolux Belgium nv
Raketstraat 40, 1130 Brussel - BE 0403.214.647.
AEG is een merk van de Electrolux Groep.


