
Koop tussen 1 maart en 30 april 2018 een 
De’Longhi volautomatisch espressoapparaat en 
ontvang een uniek Cubzz pakket. Registreer u op 
www.delonghi.be om uw cadeau te ontvangen.

Hoe registreren?

1 Surf naar www.delonghi.be en klik op het 
cadeau-icoontje. Daar vindt u alle actie-
voorwaarden en het registratie formulier voor het 
ontvangen van uw cadeau.

2 Vul het registratieformulier volledig in.

3 Print de bevestigingsmail en verstuur die samen 
met de ORIGINELE EAN-code uit de blauwe 
verpakking en een KOPIE van het aankoop-  
bewijs naar het adres vermeld in de 
bevestigingsmail.

4 Indien uw deelname en inzending voldoet aan alle 
actievoorwaarden, wordt uw cadeau binnen de 4 weken na 
ontvangst van de documenten naar het opgegeven postadres 
opgestuurd.

Indien u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u bellen naar 
het nummer 015/28.08.40. Bewaar in elk geval uw ORIGINEEL 
aankoopbewijs en een kopie van de EAN-code (streepjescode die 
begint met “8004…”) uit de verpakking.

Voorwaarden:
• Actie geldig bij aankoop van een deelnemend product vanaf 1 maart t.e.m 

30 april 2018 in een deelnemend verkooppunt in België of Luxemburg: 
zie lijst verkooppunten op www.delonghi.be.

• Registratie via onze website binnen de 2 weken na uw aankoop.
• Verstuur uw documenten binnen de week na registratie naar het adres 

op de bevestigingsmail (uiterste inzending 21 mei 2018). Latere of 
onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

• Indien uw deelname voldoet aan alle actievoorwaarden, wordt uw ca-
deau binnen de 4 weken na ontvangst van de documenten opgestuurd.

• Het cadeau wordt enkel naar een postadres in België of Luxemburg 
verstuurd.

• De’Longhi behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop 
te zetten of te wijzigen zonder schriftelijke opgave. Druk- en typefouten 
voorbehouden. Better Everyday

Actie op volautomatische espressoapparaten

Waarom kiezen voor een volautomatisch 
espressoapparaat van De’Longhi?  

De’Longhi Cubzz pakket 2018
Postbus 69  •  2910 Essen  •  België

✆ 015/28.08.40

Gratis herstelling aan huis  
gedurende de garantieperiode

Espresso, Cappuccino, Caffè Latte en Latte 
Macchiato met slechts één druk op de knop   

(Geldig op modellen met een autocappuccino)

Eenvoudig te onderhouden  
uitneembare zetgroep

Eenvoudig in onderhoud dankzij  
automatische spoeling en  
ontkalkingsprogramma

Gemakkelijk te reinigen en te plaatsen 
gepatenteerd melkreservoir  

(slechts 5 onderdelen) 

Duurzame conische 
metalen koffiemolen

CUBZZ 
PAKKET
CADEAU



Espresso of Cappuccino? Het kan allemaal en dat met 
slechts één druk op de knop ! Bij aankoop van een 
De’Longhi volautomatisch espressoapparaat ontvangt  
u nu tijdelijk een uniek Cubzz pakket. 

CUBZZ
... is een nieuw merk.
... is opgericht om aan elk kind kansen te geven.
... zal alledaagse producten en diensten verkopen.
... schenkt alle winst aan organisaties die zich inzetten voor kinderen.
... werkt samen met bijvoorbeeld SOS kinderdorpen

HOE WERKT CUBZZ?
1 Elk CUBZZ product draagt een unieke code.
2 Tik die code in op www.cubzz.be en kies zelf  

waaraan de winst geschonken wordt.

Als peter van Cubzz draagt De’Longhi haar steentje bij om kinderen 
betere kansen te geven in hun leven en hen doen te geloven in hun 
dromen. Het Cubzz project is een mooi voorbeeld van creatief  
ondernemerschap en dat moedigt De’Longhi ten volle aan. 

• 500 gram Cubzz koffiebonen
• 2 Cubzz kopjes
• Cubzz speculoos

• 500 gram Cubzz koffiebonen
• 6 Cubzz kopjes
• Cubzz speculoos

Better Everyday

CUBZZ PAKKET  1 
BIJ AANKOOP VAN EEN: ECAM21.117.B, ECAM21.117.SB, 
ECAM21.117.W, ECAM22.113.B, ECAM22.320.B, ECAM22.320.SB, 
ECAM22.323.B, ECAM23.120.B, ECAM23.120.SB, ECAM23.123.B, 
ECAM350.15.B, ECAM350.35.SB, ECAM350.35.W, ETAM29.510.B, 
ETAM29.510.SB, ECAM44.620.S, ECAM44.660.B

CUBZZ PAKKET  2 
BIJ AANKOOP VAN EEN:  
ECAM22.360.B, ECAM22.360.S, ECAM23.460.B, ECAM23.463.B, 
ETAM29.620.SB, ECAM350.55.B, ECAM350.75.S


