
Geniet van de voordelen van de Setactie 2022.

Setactie, geldig van 1 januari tot en met 31 december 2022. 
Bij aankoop van minstens 5 Gaggenau-toestellen ontvangt  
u de gratis indienstname, alsook 5 jaar gratis garantie op  
uw toestellen.
Gaggenau schenkt u 20 % korting op de combi-stoomoven  
met vaste wateraansluiting van uw set.

Informatie: www.gaggenau.com

Het onderscheid heet Gaggenau. 



BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400 – B-1000 Brussel  – Tel. (02) 475 70 40 – Fax: (02) 475 72 84 (Sales Support) – www.gaggenau.com

N - G - Set2022

Gaggenau – Setactie 2022
Enkel met deze bestelbon – Niet geldig via Tradeplace

1. 4. 

2. 5. 

3. Extra toestellen.   
                                                                                                                 

 Bestel minstens 5 toestellen uit verschillende productcategorieën* en ontvang ... 

 -  De gratis indienstname van uw toestellen door één van onze Gaggenau-specialisten (de aanvraag dient door uw keukenbouwer te gebeuren)

 -   5 jaar gratis garantie, zijnde 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Gaggenau Verlengde Waarborg  
(op voorwaarde dat bovenvermelde indienstname van uw toestellen heeft plaats gehad)                                                                    

Deze actie is geldig voor alle bestellingen van 1 januari tot en met 31 december 2022.  

(Levering tot de laatste week van maart 2023) 

* Uitgezonderd toebehoren en externe motoren voor dampkappen.

VERDELER  Naam en klantnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Referentie:                                                                                                                                                                                                                                                                      

KLANT   Naam:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Adres:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Gewenste leveringsdatum (uiterlijk eind maart 2023):                                                                                                                                    

  Datum:                           Handtekening:

Deze actie is een vrijblijvende en aanbevolen consumentenactie, enkel geldig in de deelnemende verkooppunten in België. De verdelers zijn geenszins verplicht om deze actie toe te passen 
in hun verkooppunten. 

Bovendien heeft u in uw selectie het volgende toestel gekozen: 

  Een combi-stoomoven met vaste wateraansluiting en -afvoer, en u ontvangt 20% korting op dit toestel: 

  BS 484-112   BS 485-112   BS 470-112   BS 471-112   BS 470-102   BS 471-102     

  BS 474-112   BS 475-112   BS 474-102   BS 475-102     

  BSP 270-101   BSP 271-101    BSP 270-111   BSP 271-111   BSP 270-131   BSP 271-131    

  BSP 260-101   BSP 261-101   BSP 260-111   BSP 261-111   BSP 260-131   BSP 261-131


