De enige OLED
TV met Ambilight

* Zie de actievoorwaarden.

Hoe doet u mee: koop een Philips 55POS901F/12 OLED televisie.
Ga naar www.philips.nl/acties ➜ Beeld en Geluid ➜ € 500 cashback op een
OLED tv en volg de stappen. Houd uw aankoopbewijs en de streepjescode
uit de doos en uw bankrekeningnummer bij de hand. U ontvangt per e-mail
een bevestiging die u moet uitprinten en samen met een kopie van het
aankoopbewijs en de originele streepjescode (zie voorbeeld) uit de verpakking
moet opsturen naar:
Philips
t.a.v. Televisie actie
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven
De inzending wordt gecontroleerd en
na goedkeuring wordt binnen zes weken
de € 500 op uw bankrekening gestort.
Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/
acties. Of bel naar de consumentenlijn:
0900 202 08 71 (€ 1,- per gesprek*).
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00 uur
en zaterdag van 09.00 - 18.00 uur.

55POS901F/12
55POS901F/12

21,4 kg

Voorbeeld streepjescode. Knip of snijd
deze uit de verpakking en stuur deze mee.

Actievoorwaarden
• Deze actie geldt alleen voor consumenten.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in Nederland tijdens de actieperiode
14 april tot en met 16 juli 2017.
• Deze actie is alleen geldig bij de erkende Philips dealer.
Zie www.philips.nl/acties voor de deelnemende winkels.
• Deze actie geldt alleen op typenummer 55POS901F/12, zolang de voorraad strekt.
• Philips is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten
op het verkooppunt.
• Voor deelname aan deze actie moet het product in de actieperiode zijn gekocht,
gefactureerd én uitgeleverd.
• Afhandeling van de actie vindt plaats via www.philips.nl/acties.
• Registreren kan tot en met 23 juli 2017.
• Per e-mailadres kan slechts 1x geregistreerd worden voor deze actie.
• De gevraagde documenten dienen uiterlijk 30 juli 2017 in ons bezit te zijn.
• Onvolledige en/of onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd.
• Wij adviseren om de inzending aangetekend te versturen.
• Wij adviseren om het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Philips behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen.
*

Additionele kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw (mobiele) netwerk provider.

