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OMING PRODUCTE
OP SHAVING & GRO

Zie ommezijde voor actievoorwaarden

*

SensoTouch 3D: elke ronding, elke gezichtscontour, elke haar.
Voor de ultieme scheerervaring, probeer SensoTouch 3D met scheergel!

Hoe ontvangt u tot € 80,- retour?
Ga naar www.philips.nl/acties en meld u aan. Na uw registratie ontvangt u per e-mail een unieke code
die gekoppeld is aan uw persoonlijke gegevens. Print de brief met de barcode uit en stuur deze samen
met een kopie van uw aankoopbewijs en de originele streepjescode van de verpakking op naar:
Philips Consumer Lifestyle
o.v.v. Cash Refund Male Grooming
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven
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Het geldbedrag wordt zo spoedig
mogelijk op uw bankrekening gestort.
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RQ1280/16
RQ1260/16
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RQ1178/17
RQ1175/16
PT920/21
QS6160/32
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QC5390/80
QS6140/32

Actievoorwaarden:
• Deze actie geldt alleen voor aankopen in de periode 10 november 2012 t/m
6 januari 2013
• Deze actie geldt alleen voor de volgende Male Grooming producten:
€ 80,- retour: RQ1280/21
€ 40,- retour: RQ1275/16, RQ1250/21
€ 30,- retour: RQ1280/16, RQ1260/16, RQ1253/17, RQ1250/16
€ 20,- retour: RQ1178/17, RQ1175/16, PT920/21, QS6160/32
€ 10,- retour: QC5390/80, QS6140/32
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 20 januari 2013 in ons bezit te zijn
• De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen
• Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd
• Het bedrag kan alleen per bank-, giro-overschrijving aan u worden overgemaakt
• Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren
• Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen
• Philips aanvaardt slechts één deelname per apparaat
• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland

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

twitter.com/PhilipsNL

