
TIJDELIJK TOT €25,- RETOUR 
MET DE CUISINART CASH 
REFUND ACTIE!
Actieperiode:  1 april t/m 31 juli 2011 
Actieproducten: FP16DCE, FP14DCE, FP12DCSE, CBT700E, CJE1000E,
 DGB900BCE, GR4NE, CSB800E, PSC650E

Naam:

Straat:

Voorletters:

Huisnr.:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: Geboortedatum:

Aankoopdatum: Gekocht bij:

E-mail:

   M              V   M              V

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van nieuwe Cuisinart producten en acties per e-mail

Bank-/gironummer: Ten name van:



Nederlandse bank- of girorekening.
•  U mag maximaal één antwoordcoupon per 

deelnemend product insturen.
•  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere 

Cuisinart acties en/of aanbiedingen.
•  Cuisinart behoudt zich het recht de actie tussentijds 

te wijzigen.
•  Inzendingen worden eigendom van Cuisinart. Uw 

gegevens worden verwerkt in overeenstemming met 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cuisinart 
gebruikt de gegevens uitsluitend voor het verstrekken 
van informatie met betrekking tot nieuwe producten 
en/of acties.

•  Onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden van 
deelname uitgesloten.

•  Alleen volledige inzendingen, inclusief originele 
streepjescode en (kopie) aankoopbewijs worden in 
behandeling genomen.

•  Reclamatie is mogelijk tot 3 maanden na afl oop van 
de actie.

Tijdelijk tot €25,- retour 
met de Cuisinart Cash Refund actie! 
Bij aanschaf van een Cuisinart actieproduct ontvangt u 
van 1 april t/m 31 juli 2011 tot wel €25,- korting op uw 
aankoopbedrag!

Kruis hier uw aangekochte Cuisinart product met 
bijbehorende korting aan:
 Elite Food Processor 3-in-1  FP16DCE €25,-
 Elite Food Processor 3-in-1  FP14DCE €25,-
 Elite Food Processor 2-in-1  FP12DCSE €25,-
 Elite Turbo Blender CBT700E €25,-
 Sapcentrifuge CJE1000E €25,-
 Koffi  ezetapparaat Grind & Brew DGB900BCE €25,-
  Multifunctionele Grill  GR4NE    €10,-
 Staafmixer Elite  CSB800E  €10,-
 Slow Cooker PSC650E €10,-

Hoe werkt de actie? 
Stuur de volledig ingevulde antwoordstrook samen met 
de uitgeknipte originele streepjescode uit de verpak-
king (bestaande uit 13 cijfers) samen met (een kopie 
van) het aankoopbewijs vóór 15 augustus 2011 in een 
gesloten en voldoende gefrankeerde envelop op naar:

Cuisinart o.v.v. Cuisinart Cash Refund 
Postbus 11016 - 3004 EA Rotterdam 

Actievoorwaarden
•  Deze actie is alleen geldig voor de hierboven ge-

noemde producten.
•  Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in 

de periode 1 april t/m 31 juli  2011.
•  Volledig ingevulde deelnameformulieren dienen 

uiterlijk 15 augustus 2011 in ons bezit te zijn.
•  U krijgt binnen maximaal 6 weken het geldbedrag 

retour gestort op uw bank- of giro rekening. 
•  Het geldbedrag wordt uitsluitend overgemaakt op een 

 Elite Food Processor 2-in-1  FP12DCSE €25,-
 Elite Turbo Blender CBT700E €25,-

 Staafmixer Elite  CSB800E  €10,-
 Slow Cooker PSC650E €10,-

 Elite Food Processor 3-in-1  FP14DCE €25,-

 Sapcentrifuge CJE1000E €25,-
 Koffi  ezetapparaat Grind & Brew DGB900BCE €25,-
 Sapcentrifuge CJE1000E €25,-

  Multifunctionele Grill  GR4NE    €10,-
 Koffi  ezetapparaat Grind & Brew DGB900BCE €25,-




