NEFF GARANTIE

5 jaar garantie bij aankoop van
4 NEFF inbouwapparaten
VOORWAARDEN
Deze verlengde garantie geldt indien je in één keer vier NEFF inbouwapparaten aanschaft. Om gebruik te
maken van deze verlengde garantie, dien je binnen 30 dagen na de oplevering van je keuken, het online
aanvraagformulier voor 5 jaar garantie op http://www.neff.nl/service-garantie/garantie-en-voorwaarden.html in te vullen en te versturen.
Bij het registreren van de apparaten heb je het E-nummer, FD-nummer en serienummer van de apparaten
nodig. Deze nummers vind je op het typeplaatje van het apparaat (dichtbij de deur) of op de doos.

E-nr.
KGS12AB35 / 01

E-nummer

FC 9111

100357

FD-nummer

serienummer

Indien je meerdere apparaten wil registreren klik je op de button
‘volgend apparaat invoeren’.
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Na het voltooien van de registratie ontvang je meteen een bevestiging
per e-mail met daarop al jouw geregistreerde apparaten. Bewaar deze e-mail goed.

NEFF VAATWASSERS:
10 JAAR GARANTIE TEGEN ROEST
Op alle nieuwe NEFF vaatwassers biedt NEFF 10 jaar garantie tegen het
doorroesten van de binnenkuip. Ga voor de garantievoorwaarden en
registratie naar www.NEFF.nl/garantie
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NEFF ACCESSOIRES
Ben je al bekend met onze accessoires? Wat dacht je van een grillset voor in je oven waarmee
je de lekkerste kip braadt of een pizzasteen voor een knapperige bodem. Ontdek alle NEFF
accessoires in onze e-shop via www.neff.nl/store/

Teppanyaki plaat

Brood- en pizzasteen

Vraag naar de NEFF accessoires bij je NEFF dealer of ontdek onze accessoires in onze e-shop via
www.neff.nl/store/

NEFF kookworkshops
Houd je van koken en lekker eten? En wil je alles weten over
de NEFF apparatuur en hoe je hiermee je kooktalent ten volle
kunt benutten? Dan is onze workshop ‘koken met NEFF’ echt
iets voor jou. In deze kookworkshop sta je samen met andere
kookliefhebbers in een professionele keuken met mooie
ingrediënten en leer je de nieuwste technieken op kookgebied.
Een professionele kok zal je de hele avond begeleiden en
antwoord geven op al je vragen. Tijdens deze informatieve
en gezellige avond kun je genieten van een driegangen menu
met bijpassende wijnen. Kijk voor data en inschrijven op
http://www.inspiratiehuis2020.nl/workshop/

www.neff.nl

facebook.com/NeffCheff

youtube.com/NeffNL

instagram.com/Neffnederland
017156

