
Actie

Bij aankoop van 
geselecteerde 
Philips producten

+ Gratis

Let op: Maak alvast een foto van het aankoopbewijs, deze heb je nodig tijdens het registreren.

Stap 1:   Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie.
Stap 2:  Vul je gegevens in en upload het aankoopbewijs. Binnen een uur na  

registratie ontvang je een bevestigingsmail.
Stap 3:  Na goedkeuring streven we ernaar de puzzel binnen 4 weken  

naar je toe te sturen.

Gratis
Philips puzzel
van 1000 stukjes

t.w.v. €16,99

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

in de periode van 28 september 2020 t/m 31 januari 2021 bij Blokker  
•  Registreren kan tot uiterlijk 14 februari 2021.
•  Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
•  Philips aanvaardt max. 3 registraties per persoon.
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
•  Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
•  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.

Hoe ontvang je de gratis puzzel?

Tandenborstels
HX6803/63
HX6232/41

Baardtrimmer
BT5502/15

Haartrimmer
HC5630/15

Multigroom
MG3740/15

Ladyshave
BRL130/00

Scheerapparaten
S5585/10
S3231/52

Föhn
BHD272/00

Waterkoker
HD9350/90

Blender
HR2056/40

Stoomgenerator
GC7920/20

Airfryer
HD9216/40
HD9260/90
HD9263/90

HD9650/90

Stofzuigers
FC8371/09
FC8241/09
FC9331/09

Deelnemende typenummers:

twitter.com/PhilipsCare_NL

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties of bel met de Philips Consumentenlijn: 
0900 202 11 77 (lokaal tarief, additionele kosten kunnen in rekening worden gebracht door je (mobiele) netwerk 
provider)

Facebook.com/PhilipsNederland

www.philips.nl

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 kun je richten aan de Philips 
Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (lokaal tarief). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de puzzel
te kunnen toesturen. Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

FC8779/09
FC6721/01

Senseo®

Koffiepadapparaat

HD6553/67
HD6561/60

FC6723/01

XD3112/09


