
 

WMF Profi 
Koekenpan cadeau

[24 cm]

*Bekijk de actievoorwaarden voor de 
deelnemende pannensets. Actie loopt van 

19 september t/m 16 oktober 2022

t.w.v. € 79,99 bij aankoop 
van één van de 
geselecteerde 
WMF pannensets*  



Deelnemende pannensets (EAN Codes)Serie

4000530732934, 4000530732941Iconic

4000530720146, 4000530584823, 4000530589088Gourmet Plus

4000530736468, 4000530716637, 4000530716613Comfort Line

4000530736512, 4000530574244, 4000530650139Provence Plus

4000530736482, 4000530570734, 4000530571212, 4000530597748, 4000530576163Diadem Plus

4000530730558, 4000530730572Fusiontec Compact

4000530736505, 4000530673350Astoria

4000530720160, 4000530649904, 4000530641526Premium One

4000530720177, 4000530720184, 4000530709028, 4000530709202, 4000530711632Compact Cuisine

4000530736444, 4000530646743, 4000530654182, 4000530659675, 4000530652577Quality One

4000530720153, 4000530605955, 4000530663184, 4000530695765, 4000530701480Function 4

4000530703378, 4000530703453, 4000530702760, 4000530703644FusionTec Mineral

4000530703675, 4000530702227FusionTec Functional

WMF Profi Koekenpan cadeau
Bij aankoop van één van de geselecteerde WMF pannensets*
*Deze actie geldt uitsluitend voor deelnemende pannensets aangeschaft tijdens de 

actieperiode (19 september t/m 16 oktober 2022).

Ga naar www.wmf.nl/promoties en vul het registratieformulier in. Houd daarbij de
factuur/aankoopbewijs, de verpakking en EAN-streepjescode bij de hand.

     Deelnemende producten

Actievoorwaarden
• Ontvang een WMF Profi Koekenpan 24cm bij aankoop van één van de geselecteerde WMF Pannensets, aangeschaft 
 tijdens de actieperiode (19 september t/m 16 oktober 2022).
• Deze actie geldt alleen voor de deelnemende producten zoals vermeld op deze voucher en in de actievoorwaarden.
• Kijk voor de deelnemende winkeliers op www.wmf.nl/promoties
• Voor verwerking vragen we je het online registratieformulier in te vullen en 2 foto’s te uploaden:
 • 1x een duidelijke foto van je aankoopbon
 • 1x een duidelijke foto van de uitgeknipte EAN-streepjescode die je bij de originele verpakking hebt gelegd. 
  Zowel de streepjescode als de uitgeknipte verpakking dienen zichtbaar te zijn op de foto.
 Je kunt zowel jpg- als pdf-bestanden uploaden. Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in ons bezit hebben. Dat betekent 
 bij deze actie uiterlijk zondag 30 oktober 2022. Na registratie ontvangen consumenten de WMF Profi Koekenpan 24cm 
 uiterlijk binnen 3 weken, maar we streven ernaar om dit binnen een week te leveren. 
• Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• WMF aanvaardt slechts één deelname per pannenset.
• WMF behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave.
• Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.wmf.nl/promoties


