
Niet 
tevreden?

Geld terug!
2 maanden op proef

Niet tevreden? 
Geld terug!

Hoe mijn product te retourneren?
Ga naar www.philips.nl/acties en meld u 
aan. Tijdens de registratie dient u, naast 
het doorgeven van van uw persoonlijke 
gegevens, een foto/scan van het aan-
koopbewijs te uploaden. Na uw 
registratie ontvangt u een e-mail die u 
samen met het product in de originele 
verpakking dient op te sturen naar :

Philips Consumer Lifestyle
o.v.v. Philips-op-proef-actie
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven

Er is ook een mogelijkheid om een 
kopie van uw aankoopbewijs per post 
op te sturen. Deze stuurt u, samen met 
de bevestigings e-mail van de registratie 
en het product in de originele verpakking, 
op naar bovenstaand adres.

Na ontvangst van alle bovenstaande 
documenten wordt het geld binnen
4 weken op uw bankrekening gestort.

LET OP: aanmelden is alleen nodig als u het product 
wilt retourneren. Als u het product wilt houden, hoeft 
u zich dus NIET aan te melden.

ACTIEVOORWAARDEN:

•	Deze	actie	geldt	enkel	voor	aankopen	in	de	periode	
 van 1 maart 2013 tot en met 2 september 2013 bij  
 aankoop van bovenvermelde produkten 
•	Deze	actie	geldt	enkel	binnen	de	actieperiode	en		
 binnen twee maanden na aankoop van het product   
 Datum op het aankoopbewijs geldt als bewijs
•		Deze	aanbieding	is	niet	geldig	in	combinatie	met	andere		
 acties en/of aanbiedingen
•		Volledige	inzendingen(aankoopnota	(kopie),	product		
	 en	registratiebewijs)	dienen	binnen	de	2	maanden	
 na aankoop van het product opgestuurd te zijn   
 Onvolledige en/of onvoldoende gefrankeerde zendingen  
 worden niet geaccepteerd
•		Het	toestel	dient	in	goede	staat	te	zijn	en	in	de	originele		
 verpakking te worden teruggestuurd
•		Het	bedrag	kan	enkel	via	bank-,	giro-overschrijving		
 worden overgemaakt
•		We	adviseren	het	originele	aankoopbewijs	te	bewaren
•		Philips	behoudt	zich	het	recht	de	actie	te	wijzigen
•		Deze	actie	is	enkel	geldig	voor	aankopen	in	Nederland
•		Minimale	leeftijd	voor	deelname	aan	deze	actie	is		
 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan uw ouder of wettelijk  
 vertegenwoordiger om de registratie te voltooien

twitter.com/PhilipsNL

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op 
www.philips.nl of bel met de Philips Consumentenlijn: 
0900	202	11	77		(€	0,10	pm)	

Oral  
Health Care
Mondhygiëne

 HX9382/04
 HX9342/02
 HX9332/04
 HX9322/12
 HX9182/10
 HX9172/10
 HX9142/10
 HX9112/02
 HX8281/02
 HX8255/02
 HX8241/02

 HX8233/02
 HX8211/02
 HX8181/02
 HX8141/02
 HX8119/35
 HX8117/33
 HX8115/03
 HX8113/02
 HX8111/02
 HX6992/10
 HX6986/03
 HX6972/34
 HX6972/10
 HX6902/02

 HX6781/02
 HX6732/02
 HX6730/33
 HX6730/02
 HX6711/02
 HX6511/02
 HX6341/02
 HX6311/02
 HX5350/02
 HX3120/09
 HX3110/04

Garment Care
Stoomsystemen

	GC9940/05
	GC9550/02
	GC9545/02
	GC9540/02
	GC9520/02
	GC9246/02
	GC9245/02
 GC9241/02
 GC9240/02
	GC9236/02
	GC9235/02
 GC9231/02

 GC9230/02
 GC9222/02
 GC9220/02
	GC8640/02
	GC8635/02
	GC8630/02
	GC8620/02
	GC5060/02
	GC5057/02
	GC5055/02
	GC5050/02


