
maak van je work-out  
een visuele ervaring 
Koop in januari of februari 2023 een van de geselecteerde fitnessapparaten van 
Tunturi en ontvang gratis 3 maanden Tunturi Routes Premium t.w.v. € 35,97.

Tunturi Routes kan 
je koppelen aan deze 
fitnesstoestellen:

• hometrainer F40, E50, E60, 
E80, E50-R, E60-R, S40

• loopband T20, T40, T50, 
T60, T80, T90

• roeitrainer R60

• crosstrainer C50-R, C55-F, 
C60-R, C65-F

3 maanden 

gratis  
Tunturi 
Routes 

Premium 

 d Vragen over deze actie?
 
Aarzel niet ons te contacteren 
op 03 205 69 29 of spring 
even binnen bij je Goed 
thuiszorgwinkel.  
Meer informatie over de 
Premiumroutes vind je ook op  
www.tunturi.com/routes/faq. 

• Een fitnessapp die je met jouw Tunturi-fitnessapparaat kan verbinden. 

• Bevat verschillende interactieve routes om gemotiveerd te sporten:  
van een strand in Barcelona tot de straten van Amsterdam. 

• De gratis versie biedt je toegang tot 15 regelmatige wisselende video’s. 

• De Premiumversie biedt toegang tot meer dan 800.000 km videoroutes 
met extra coachingvideo’s, trainingsprogramma’s en uitdagingen.  
Prijs: 11,99 euro per maand. 

 

zo vraag je je activatiecode aan 
1. Voor Android of IOS: scan de QR-code bovenaan deze pagina. 
2. Registreer je cardiotrainer op www.tunturi.com/activationcode om je 

activatiecode op te vragen. Je kan je code ook per mail aanvragen via  
www.tunturi.com/nl/activatiecode. 

3. Na je registratie krijg je drie maand lang een code doorgestuurd waarmee  
je de Premium Routes gratis kan gebruiken. 

4. Activeer je code via www.kinomap.com/subscribe. 
5. Maak een login en activeer je account op www.tunturi.com/routes/login.
6. Ga naar www.tunturi.com/routes/redeem om je activatiecode te activeren. 
7. Vul je activatiecode in en druk op ‘Save’ om de code direct te activeren. 
8. Het abonnement stopt automatisch na 1 maand. Je kan het twee keer 

verlengen met de codes die je hiervoor zal ontvangen. Wil je na de drie 
gratis maanden Routes Premium blijven gebruiken? Dan kan je je abonneren 
aan 11,99 euro per maand. 

actievoorwaarden
• Wissel je (eerste) vouchercode zeker in binnen drie maand na 

aankoopdatum. Doe je dit niet, dan vervalt de geldigheid van de code. 

• Je kan de waarde van de activatiecode niet omwisselen in cash of een 
geldelijke korting. 

• Je kan deze actie tijdens de promotieperiode slechts op 1 fitnessapparaat 
gebruiken, ongeacht het type fitnessapparaat dat je hebt gekocht. 


