
 1 

 

 

 

 

 

 

Ontvang tot €250 Cashback 

 

Actie: Tot € 250,- cashback na registratie bij Melitta 

 

 

 

 

Je hebt een product gekocht waar een cashback op zit. Een 

cashback is een actie vanuit de fabrikant Melitta waarbij je een 

gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgt. Je betaalt Mister Barish 

de prijs op de website van de Mister Barish shop. Je krijgt het Cashback 

geld van Melitta terug. 

 

Hieronder staat precies omschreven wat je moet doen om je cashback 

te ontvangen. 

 

Looptijd Cashback actie: 1 december 2022 – 31 januari 2023 23:59u.  

Geldig tot: deelname aan de cashback moet gebeuren voor 15 

februari 2023 via de Melitta actiesite. 

Geldig waar: in België en Nederland. 

Geldig op welke Melitta espressomachines: kijk onderaan bij modellen 

die meedoen. 

 

Wat heb je nodig? 

Foto van het aankoopbewijs mét uitgeknipte streepjescode van de 

verpakking (begint met 4006508). Let op: de streepjescode moet op 

het aankoopbewijs liggen. (Opgelet: een bewerkte foto wordt niet 

aanvaard). Hiernaast heb je ook een foto van het servicenummer 

van het toestel nodig. (Dit vind je terug aan de zijkant van het 

espressotoestel door het zijpaneel te verwijderen). 

 

 

Hoe kom je hiervoor in aanmerking? 
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1. Koop tussen 1 december 2022 – 31 januari 2023 23:59u één van 

de onderstaande Melitta espressomachines via Mister Barish. 

2. Ga vanaf 1 december 2022 naar de actiesite van Melitta en vul 

het registratieformulier volledig in. 

3. Na ontvangst en goedkeuring van jouw registratie, ontvang je 

binnen 8 weken het cashbackbedrag op jouw rekening. 

 

Modellen die meedoen: 

 

€250 Cashback 

Melitta Barista TS Smart F860-100 Stainless Steel 

 

€200 Cashback 

Melitta Barista T Smart F830-101 

Melitta Barista T Smart F830-102  

Melitta Barista T Smart 831-101  

Melitta Barista T Smart F840-100 

Melitta Barista TS Smart F850-101 

Melitta CI Touch F630-101 

Melitta CI Touch F630-102 

 

€150 Cashback 

Latticia OT F30/0-100 

 

€100 Cashback 

Melitta Avanza 270-100 

Melitta Purista Silver F230-101 

Melitta Purista Pure Black F230-002 
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