
Volg ons op Facebook via BekoBelgium,  
Instagram via Beko_Belgium 
of bekijk onze website be.beko.com

Indien je in de periode van 1-12-2018  
t/m 31-01-2019 een Beko espresso machine 
koopt, ontvang je tot 2 kg Java koffiebonen 
cadeau.

1.  Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel gedurende de  
actieperiode 1 december 2018 t/m 31 januari 2019.

2.  Deze actie geldt uitsluitend op producten die gekocht zijn bij 
deelnemende winkels en webshops van aangesloten retailers.

3. De actie wordt uitsluitend toegekend in België en Luxemburg.
4.  De consument dient zelf zijn aankoop te registreren op  

Mybeko.be/espresso om zo zijn vouchers toegestuurd te krijgen.
5.  De Java vouchers zijn enkel om te ruilen in de Java webshop t/m 

14/2/2019.
6.   Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
7.   Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op tweedehands 

producten.
8.   Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem/

Beko België en de door haar ingeschakelde hulppersonen strikt 
vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden 
doorgegeven en wordt niet opgeslagen na afloop van de campagne.

9.  Deze actie geldt enkel op unieke producten. 
10.   Beko / Asogem België N.V. is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van 
aangesloten retailers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen 
niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen 
aan deze actie.

11.  Beko is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie 
omtrent deze actie in de winkel (offline en online). Beko kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de 
winkelvloer.

12.  Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun 
je melden via campagnes@asogem.eu. 

13.  Beko behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval van wijziging of 
beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende 
actie, in welke vorm dan ook.

14.  Beko is ten allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de 
actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en 
zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende 
deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in 
welke vorm dan ook.

      Geselecteerde toestellen voor Java koffiebonen
1 kg koffiebonen 2 kg koffiebonen

CEG 5301X CEG 7425

Si vous achetez un modèle de promotion 
Beko pendant la période du 1-12-2018 
jusqu’au 31/01/2019, vous recevrez jusqu’à 
2 kg de grains caffèe java cadeau

1.  Cette promotion est valable à l’achat d’un modèle d’action pendant la 
période promotionnelle du 1er dècember 2018 au 31 Janvier 2019.

2.  Cette promotion s’applique uniquement aux produits achetés auprès des 
magasins participants et des boutiques en ligne des détaillants affiliés.

3.  La promotion est accordée exclusivement en Belgique et Luxembourg.
4.  Le consommateur doit enregistrer son achat sur  

Mybeko.be/expresso afin de recevoir ses bons.
5.  Les bons Java ne peuvent être échangés que dans le webshop Java jusqu 

au 14/2/2019.
6.  Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres actions.
7.  Cette promotion n’est valable que pour les nouveaux produits et pas pour 

les produits d’occasion.
8.  Les données personnelles telles que le nom, l’adresse, etc. sont traitées 

de manière strictement confidentielle par Asogem / Beko Belgium et les 
assistants qu’elle engage. Ces informations ne seront pas transmises à des 
tiers et ne seront stockées que pendant l’action.

9. Cette promotion s’applique uniquement aux produits uniques.
10.  Beko / Asogem Belgique S.A. n’est pas responsable de la disponibilité des 

modèles d’action dans les magasins et les boutiques en ligne de détaillants 
affiliés. Si les modèles d’action ne sont pas disponibles pendant la période 
promotionnelle, il est impossible de participer ultérieurement à cette 
promotion.

11.  Beko n’est pas responsable de toute autre communication erronée 
concernant cette promotion dans les magasins (hors ligne et en ligne). 
Beko ne peut être tenu responsable des communications incorrectes dans 
les magasins.

12.  Vous pouvez signaler des questions et / ou des commentaires concernant 
les demandes qui ont déjà été soumises via campagnes@asogem.eu.

13.  Beko se réserve le droit de modifier les termes et conditions dans 
l’intervalle ou de mettre fin à la promotion plus tôt. Beko n’est pas tenue 
de payer une quelconque compensation ou action de remplacement, sous 
quelque forme que ce soit, en cas de changement ou de résiliation.

14.  Beko se réserve le droit de mettre fin à la particiation des inscrits sans 
être tenu de justifier sa décision et sans créer un droit ou réclamation au 
participant de dommages et intérêts, un produit de remplacement ou d’une 
action sous quelque forme que donc.

Suivez-nous sur Facebook via BekoBelgium,  
Instagram via Beko_Belgium  
ou visitez notre site web be.beko.com

ACTIEVOORWAARDEN
BEKO ESPRESSO ACTIE TOT 2 KG JAVA KOFFIEBONEN GRATIS

CONDITIONS PROMOTIONNELLES
BEKO ACTION  EXPRESSO JUSQU’A 2 KG DE GRAINS CAFFÉEJAVA GRATUITS-

-

Official
partner of

coffee
lovers

      Appareils sélectionnés pour grains caffèe java
1 kg grain caffee 2 kg grain caffée

CEG 5301X CEG 7425

1.  Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel Beko No Frost 
koelvriescombinatie gedurende de actieperiode 01-07-2019 t/m 31-08-
2019.

2.  De volgende cashback bedragen zijn geldig op onderstaande 
actiemodellen:

30€ Cashback 50€ Cashback

RCHA300K20W RCNA366K30W

RCHE300K20W RCHE390K30XP

KCNA29520PT RCNE365E20DXZ

KCHA300K20PT CN366E30ZXP

75€ Cashback RCNA406E30XP

RCNA406E40XP RCNA366E40XP

CN366E40ZXP RCHA300K30XB

100€ Cashback 

RCNE720E3VZP
3.  Deze actie geldt uitsluitend op producten die gekocht zijn bij 

deelnemende winkels en webshops van aangesloten retailers in België en 
GH Luxemburg.

4.  De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten die woonachtig 
zijn in België en GH-Luxemburg.

5.  Voor het registratieformulier van het aangekochte actiemodel verwijzen 
wij je graag naar mybeko.be/NoFrost

6.  Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels ons online 
registratieformulier – vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs en 
(ingevuld) serienummer worden in behandeling genomen.

7.  In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 
werkdagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt 
de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak 
ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm 
dan ook.

8.  Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan 
de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 14 
september 2019 worden niet gehonoreerd.

9.  Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en 
bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze 
actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en 
naar waarheid te hebben ingediend.

10.  De deelnemer ontvangt het cashback bedrag in de regel binnen 6 tot 8 
weken nadat Beko de online registratie met kopie aankoopbewijsheeft 
ontvangen en goedgekeurd. De betaling wordt verricht door Acties.
nu o.v.v. Beko promotie. De cashback is enkel mogelijk middels een 
bankoverschrijving en niet middels een contante betaling of per cheque.

11.  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
12.  Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op tweedehands 

producten.
13.  Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen 

dubbele aanvragen met hetzelfde serienummer ingediend kunnen 
worden.

14.  In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de 
deelnameaan de cashback actie. Indien de cashback reeds is betaald, 
dient het bedragterug gestort te worden.

15.  Beko/Asogem België N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
onjuiste informatie/ gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.

16.  Beko/Asogem België N.V. is niet verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops 
van aangesloten retailers. Mochten binnen de actieperiode de 
actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog 
deel te nemen aan deze actie.

17.  Beko/Asogem België N.V. is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve 
communicatie omtrent deze actie in de winkel (offine en online). Beko/
Asogem België N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste 
mededelingen op de winkelvloer.

18.  Beko/Asogem België N.V. behoudt zich ten alle tijde het recht voor 
ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken 
en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te 
ondernemen als misbruik wordt vermoed.

19.  Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen 
kun je melden via beko@buspro.nl. Bij algemene vragen kun je contact 
opnemen via campagnes@asogem.eu.

20.  Voor de uitvoering van deze actie maakt Beko gebruik van de diensten 
van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de 
privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen 
te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er 
vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf 
daarover contact met je opnemen.

21.  Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem 
België N.V./ Beko en de door haar ingeschakelde hulppersonen strikt 
vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden 
doorgegeven.

22.  Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de 
mogelijkheid aan te geven of je de informatie of mededelingen van Beko 
wilt ontvangen.

23.  Beko, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling 
en/of kosten van de deelnemer. Beko en de door haar ingeschakelde 
hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden 
gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of 
indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze 
actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de cashback.

24.  Beko behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval van wijziging of 
beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende 
actie, in welke vorm dan ook.

25.  Beko is ten allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de 
actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en 
zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende 
deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in 
welke vorm dan ook.

ACTIEVOORWAARDEN
Beko NoFrost Cashbackactie tot 100 euro. 

 
Indien je in de periode van 01-07-2019

t/m 31-08-2019 een Beko Koelvriescombinatie koopt, ontvang 
je een cashback tot 100 euro.


