
ARIEL PODS®
CADEAU

Alleen bij AEG
UniversalDose

kunnen PODS® in
de wasmiddellade

Bij een nieuwe AEG
UniversalDose wasmachine

Actie geldig van 1 februari t/m 30 april 2022. Gedetailleerde actievoorwaarden op aeg.be/promoties
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Steeds meer consumenten gebruiken wasmiddel-
capsules. Dat is snel en makkelijk en ze kunnen zo bij 
het wasgoed in de trommel. Het nadeel is dat wasmiddel 
niet altijd even goed oplost als de capsules direct in 
de trommel worden gebruikt en dat het dus e� iciënter 
én beter voor het wasgoed is om de wasmiddellade te 
gebruiken. Tot nu toe was het echter niet mogelijk om 
wasmiddelcapsules in de lade te gebruiken.

De AEG UniversalDose-wasmachines zijn daarom 
voorzien van een nieuw ontworpen wasmiddellade die 
naast de gebruikelijke compartimenten, ook een uniek 
compartiment voor PODS® bevat. Daarnaast wordt er 
gebruik gemaakt van een speciale waterjet-technologie 
waarbij de waterstralen ervoor zorgen dat de PODS® 
worden verzacht en doorgeprikt. Zo lossen ze sneller
op en worden ze tot 60%* sneller geactiveerd. 

Andere voordelen dankzij deze speciale technologie: minder geluid tijdens de waterinname en een 
perfecte werking - óók in gebieden met een lagere waterdruk - en bij lagere temperaturen.

Uw klanten kunnen dit meteen ervaren want bij aankoop van een AEG UniversalDose-wasmachine 
in de periode 1 februari t/m 30 april 2022 krijgen zij er maar liefst 100 Ariel PODS® bij cadeau. Voor 
een gemiddeld huishouden is dit voldoende voor een halfjaar zorgeloos wassen.

Modellen

L8FSE96BV, L8FEE96SV, 
L8FEC96SV, L8FE794CBV, 
L8FBE96SV, L7FEE96SV, 
L7FE9699SV, L7FE706CBV  

  Deze actie is alleen geldig voor inwoners van België van 18 jaar of ouder die tijdens de actieperiode van 
1 februari t/m 30 april 2022 een AEG UniversalDose-wasmachine hebben gekocht bij een erkende 
AEG-verdeler in België.

  Een lijst met alle AEG UniversalDose-modellen is beschikbaar op aeg.be/promoties. Alleen 
modelnummers op deze lijst komen in aanmerking voor deze actie.

  De aanvraag voor de Ariel PODS® dient online te geschieden via registratie van het aangekochte 
toestel op aeg.be. De uiterste registratiedatum is 15 mei 2022.

  De registratie is pas compleet als de e-mail met de bevestiging hiervan is ontvangen. Deze dient te 
worden bewaard en, indien nodig, voorgelegd.

  Alleen aanmeldingen die zijn voorzien van een digitale kopie of een foto van het aankoopbewijs met 
daarop vermeld één van de deelnemende AEG-wasmachines, zullen worden aanvaard.

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

  AEG is niet verantwoordelijk voor onleesbare, onvolledige, te late, niet ontvangen of beschadigde 
aanvragen.

  Bij het tijdig indienen van een incomplete of onleesbare aanvraag, dienen de juiste documenten alsnog 
binnen één maand na afloop van de registratietermijn door AEG te zijn ontvangen. 

  AEG is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie over deze actie in de winkel (o� line 
en online). AEG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de winkelvloer.

  De verzending van de Ariel PODS® volgt binnen zes tot acht weken na validatie van de aanvraag.
  De waarde van het cadeau wordt niet in geld uitgekeerd.
  Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.
  Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en promoties van AEG.
  AEG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen. 

Kijk voor de actuele actievoorwaarden op aeg.be/promoties

10 jaar garantie op de inverter motor
De UniversalDose-wasmachines zijn voorzien van een ÖKOInverter motor. Op deze motor verleent AEG 
10 jaar garantie. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de wasmachine ook te worden geregistreerd 
via aeg.be

ALLEEN BIJ AEG 
KUNNEN PODS® IN
DE WASMIDDELLADE

STAP 1
Aankoop tijdens de actieperiode
Uw klant koopt in de actieperiode van 1 februari
t/m 30 april 2022 een AEG UniversalDose-
wasmachine.

STAP 2
Aanvraag Ariel PODS®
Uw klant registreert het aangekochte apparaat 
uiterlijk 15 mei 2022 via aeg.be met een geldig 
(ingescand of gefotografeerd met de 4 hoeken
zichtbaar) aankoopbewijs en vinkt de promotie aan 
bij de registratie.

STAP 3
Validatie
Na validatie van de aanvraag worden de Ariel 
PODS® binnen zes tot acht weken naar het 
opgegeven adres gestuurd.

Vragen en opmerkingen
Hebben uw klanten vragen of opmerkingen over 
de actie? Dan kunnen ze contact opnemen met 
Racktime, e-mail: aeg@promocontact.eu o.v.v. 
AEG PODS®-actie of telefoon: 09 298 0191 
(op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur).

Actiedeelname in drie eenvoudige stappen

Actievoorwaarden

*In vergelijking met gebruik in de trommel. Gebaseerd op een interne test met een 30°C katoenprogramma van een uur.
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