
Actievoorwaarden

Nilfisk najaarcampagnes 2018

Koopt u bij één van onze dealers in de periode
1 oktober tot en met 15 december 2018 Nilfisk 
blue line machines uit de najaarscampagne met een 
totale orderwaarde van minimaal € 1.000,00 dan krijgt 
u van ons deze Nilfisk AERO 21-01 PC stof-/waterzuiger 
cadeau!

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het 
actieformulier op onze website in te vullen en 
uw aankoopfactuur als bestand toe te voegen. Wij 
zorgen er dan voor dat dit prachtige cadeau zo snel 
mogelijk naar u wordt opgestuurd.

Klik hier om direct naar het actieformulier te gaan

ACTIEVOORWAARDEN

• Bij aankoop van Nilfisk blue line machines met een minimale orderwaarde van € 1.000,00 (actieprijs exclusief BTW) 
krijgt u een Nilfisk AERO 21-01 PC stof-/waterzuiger (1 machine per ingezonden factuur).
• De gratis Nilfisk AERO 21-01 PC wordt zo snel mogelijk verstuurd, uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw 
aankoopfactuur via het actieformulier op www.nilfisk.nl, mits aan alle actievoorwaarden is voldaan. Uiterste 
inzenddatum aankoopfactuur is 31 december 2018. Elk actieformulier wat onvolledig is, dat niet voldoet aan de 
algemene voorwaarden van de actie of dat na 31 december 2018 middernacht naar Nilfisk is gemaild, zal beschouwd 
worden als ongeldig en zal onveranderlijk weerhouden worden.
• Aanbod uitsluitend geldig voor aankopen in Nederland, door professionals wonende in Nederland en uitsluitend op 
de vermelde machines uit de Automotive, Agri en Industrie campagne.
• Aanbod uitsluitend geldig bij officiële en deelnemende dealers en niet cumuleerbaar met andere lopende 
commerciële acties.
• Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
• Druk- en zetfouten voorbehouden.
• De looptijd van deze actie is van 1 oktober 2018 tot en met 15 december 2018 en is niet inwisselbaar voor 
contanten.

Nilfisk BV - Versterkerstraat 5 - 1322 AN  ALMERE - 036 546 07 00 - Info.nl@nilfisk.com - www.nilfisk.nl

Gratis
Nilfisk stof-/
waterzuiger*

Ter waarde van

€ 146,-
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