
Avance Collection

Airfryer XXL

De meest krachtige 
Airfryer ooit*

Knapperig van smaak en 
reduceert vet dat anderen 
laten zitten**

Gratis
HelloFresh 

Airfryer proefbox
t.w.v. €62 bij aanschaf
van een Airfryer XXL

* Het hoogst gemeten motorwattage onder heteluchtfriteuses
** Vergeleken met een conventionele frituurpan

Hoe ontvang je de HelloFresh Airfryer Box t.w.v. €62?

Let op: Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs te uploaden.

Stap 1:  
Stap 2: 

Stap 3: 

Stap 4: 

Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie.
 Vul het inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van  het 
aankoopbewijs van de Airfryer te uploaden.
 Je ontvangt van ons binnen 4 weken een bevestigingsmail met daarin een unieke 
code, waarmee je jouw HelloFresh Box kunt bestellen op 
www.zininhellofresh.nl/philips-actie.
 Jouw HelloFresh Airfryer Box wordt tussen 2 februari en 6 februari 2019 
thuisbezorgd .

Deelnemende typenummers:

Actievoorwaarden:
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan door consumenten woonachtig in Nederland bij 

Bol.com in de periode van 27 november 2018 t/m 7 januari 2019.
•  Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 21 januari 2019 in ons bezit te zijn. Na deze termijn worden 

aanvragen niet meer in behandeling genomen.
• Je ontvangt na goedkeuring van je registratie een unieke code die je vervolgens kunt invoeren op

www.zininhellofresh.nl/philips-actie. Deze code kan t/m 27 januari 2019 gebruikt worden.
•  Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd.
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Deze actie is alleen geldig voor aankopen en bezorging binnen Nederland.
•  Je ontvangt bij deelname aan de actie eenmalig een gratis HelloFresh Airfryer Box. Je bent niet 

gebonden aan een abonnement bij HelloFresh. 
•  Deelnemers aan deze actie ontvangen een HelloFresh Box met 3 voorgeselecteerde 

gerechten die deels in de Airfryer bereid kunnen worden. De HelloFresh Box bevat alle 
ingrediënten voor deze 3 maaltijden voor 4 personen.

•  Aanpassingen op de voorgeselecteerde gerechten en ingrediënten zijn niet mogelijk. 
•  Vragen met betrekking tot de bestelling, samenstelling, bereiding en levering van de HelloFresh 

Box kun je richten aan de HelloFresh klantenservice: 020 760 20 14.
•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs van de Airfryer te bewaren voor 

garantiedoeleinden.
•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je 

ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien. 

twitter.com/PhilipsNL

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties  
of bel met de Philips Consumentenlijn: 0900 202 11 77 (lokaal tarief)

Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. Deze 
actie wordt georganiseerd door Philips Nederland B.V., vragen of opmerkingen met betrekking tot de actie kun je richten aan de 
Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (lokaal tarief). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de HelloFresh 
Box t.w.v. €62 naar je te verzenden, Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

www.philips.nl

Facebook.com/PhilipsNederland
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