
Zodra de ramen dicht gaan, de Mill verwarming aan en het tijd is om te 
‘cocoonen’ kunnen we de geurdiffuser gebruiken voor nóg meer weldaad.

Het Ierse Max Benjamin zorgt ervoor dat je kunt relaxen met rijke geuren 
die je een ontspannen gevoel geven. 

De geurdiffuser wordt geleverd in een fles met 100 ml huisparfum en       
geurstokjes. Voor de geur bestaat er een navulling, zodat je keer op keer 

kunt genieten van jouw favoriete geur.
De productie vindt plaats in Ierland met zoveel mogelijk natuurlijke          

ingrediënten en gerecyclede (verpakkings-)materialen.

Gratis Max Benjamin geurdiffuser
t.w.v. € 19.99 bij een Mill WIFI* verwarming
Hoe werkt deze actie?
Stuur onderstaande informatie voor 15 december 2021 
per e-mail naar info@nxtretail.nl of in een gesloten,
gefrankeerde envelop naar onderstaand adres.
Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.
• Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
• Het typenummer van de Mill WIFI* die u gekocht heeft.
• Het serienummer van de Mill WIFI (een foto ervan).
• Een scan of kopie van uw aankoopbewijs**.
• Screenshot of foto van uw productreview*** van uw ervaring               

met de Mill verwarming met WIFI functie

    MILL WIFI ACTIE
    Beethovengaarde 140
    5344 CK Oss

    info@nxtretail.nl

Actievoorwaarden
• De actie is alleen van toepassing op Mill verwarmingen met WIFI functie, gekocht bij de 

partners van NXT retail**.
• Alle gevraagde informatie dient uiterlijk 15 december 2021 in ons bezit te zijn.
• Onvolledige, onleesbare en te laag gefrankeerde inzendingen worden van deelname 

uitgesloten.
• Binnen 3 weken na ontvangst sturen wij u de geurdiffuser toe.
• U kunt maximaal 1 inzending per aangekochte Mill WIFI insturen.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• NXT Retail en partners van NXT retail behouden zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen.
• Inzendingen worden eigendom van NXT Retail. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstem-

ming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. NXT Retail gebruikt de gegevens uitsluitend 
voor het verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en/of acties.

• Reclamatie is mogelijk tot 15 december 2021.
• Actieperiode: geldig van 1 oktober t/m 30 november 2021 en zolang de voorraad strekt.

*

**

***

Het woord WIFI staat in de productcode vermeld, zoals bijvoorbeeld NE1200WIFI of 
OIL2000WIFI3
Deze actie geldt voor alle Mill verwarmingen met een WIFI functie, gekocht bij de part-
ners van NXT retail (nxtretail.nl/nl/merken/mill). NB niet alle aanbieders op BOL.com 
zijn partners van NXT retail. Voor vragen hierover mail naar info@nxtretail.nl.
Productreviews over de Mill WIFI verwarming kunt u schrijven op de website van de 
winkel en/of op vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl. Voor vragen over het plaatsen 
van uw beoordeling mailt u naar info@nxtretail.nl.


