
* Zie de binnenzijde voor de volledige actievoorwaarden en de geselecteerde dvd’s. Je ontvangt de dvd’s Binnenstebuiten en  
The Lion King en kunt nog 2 titels naar keuze bepalen.
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4 Disney dvd’s 
cadeau t.w.v. €60*

bij aankoop van een Philips Airfryer

En maak 
kans op een 

magische 
vakantie met 

Disney Cruise 
Line®

Let op: Tijdens het registreren dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en 
de streepjescode te uploaden.

Stap 1:  Ga naar www.philips.nl/acties, klik op de betreffende actie.

Stap 2:  Vul het registratieformulier in. Tijdens het registreren dien je een foto/
scan van het aankoopbewijs en de streepjescode te uploaden.

Stap 3:  Kies je Disney dvd’s. Je ontvangt standaard de volgende Disney 
titels: Binnenstebuiten en The Lion King. Daarnaast kun je nog 2 dvd’s 
selecteren uit de volgende titels:

Stap 4:  Geef aan of je wil deelnemen aan de win-actie voor een magische 
vakantie met Disney Cruise Line®*.

Stap 5:  Na ontvangst van alle bovenstaande documenten streven we ernaar 
de Disney dvd’s binnen 8 weken te verzenden.

Het insturen van een kopie van het aankoopbewijs en de volledige originele (!)
streepjescode van de verpakking kan eventueel ook per post. Je dient de 
genoemde documenten dan samen met de bevestigingsmail die je ontvangt 
na de registratie op te sturen naar:

Philips Consumer Lifestyle
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven

*Zie volgende pagina voor de actievoorwaarden van de magische vakantie met Disney Cruise Line®.

Hoe ontvang je 4 Disney dvd’s cadeau (t.w.v. €60)

én maakt u kans op een een magische vakantie 
met Disney Cruise Line®?

HD9220

Frozen

HD9230

Planes 2: 
Redden & 
Blussen

HD9225

Mickey’s 
Mooiste Kerst

HD9240

Aladdin Pirates of 
the Carribbean: 

On Stranger Tides

Saving Mr. Banks

Airfryer



Actievoorwaarden Disney dvd’s:
• Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in
 de periode van 29 oktober 2015 t/m 4 januari 2016.
• Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
• Philips aanvaardt max. 3 registraties per deelnemend product per deelnemer.
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 18 januari 2016 in ons bezit te zijn.
• Bij het per post versturen van de benodigde documenten, wordt de officiële
 verzenddatum aangegeven door de poststempel.
• Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd.
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
• Voor alle Disney dvd’s geldt op = op. Indien een door jou aangegeven titel niet meer 

voorradig is zal een andere, door Philips geselecteerde titel, toegezonden worden.
• Je ontvangt standaard de volgende Disney titels: Binnenstebuiten en Lion King. 

Daarnaast kunt u nog 2 dvd’s selecteren uit de volgende titels: Saving Mr. Banks, 
Aladdin, Mickey’s Mooiste Kerst, Planes 2: Redden & Blussen, Frozen en Pirates of the 
Caribbean: On Stranger Tides.

• De waarde van de 4 dvd’s bedraagt € 60,- en is gebaseerd op de verkoopadviesprijs 
aanbevolen door Disney.

• 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.

Actievoorwaarden Disney Cruise Line®:
• De actie wordt georganiseerd door Philips Nederland B.V. Boschdijk 525, 5621 JG 

Eindhoven, Nederland (“Philips”).
• Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen 

van en in te stemmen met deze voorwaarden.
• Deelnemen aan de actie kan via www.philips.nl/acties. Deelnemers registreren zich 

op de website onder de actie ‘4 gratis Disney dvd’s cadeau bij aankoop van een 
Philips Airfryer’. In dit registratieproces krijgt de deelnemer een optie voor deelname 
aan de “magische vakantie met Disney Cruise Line®” winactie.

• Deelname kan enkel door aankoop van een Philips Airfryer HD9220/xx, HD9225/xx, 
HD9230/xx, HD9240/xx. De aankoopperiode loopt van 29 oktober 2015 t/m 4 januari 
2016 (“actieperiode”). Registreren is mogelijk t/m 18 januari 2016. Na het verstrijken 
van de registratieperiode is deelname niet meer mogelijk.

• Philips kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontstaan van schaarste 
in de markt en het daardoor mislopen van deelname aan de actie.

• Deelname is uitsluitend geldig door het invullen van de slogan op de 
registratiepagina. Een jury zal alle inzendingen beoordelen, waarna zij de meest 
originele inzending zal aanwijzen als winnaar. 

• De actie is uitsluitend bestemd voor personen ouder dan 18 jaar en woonachtig in 
Nederland.

• De bekendmaking van de winnaar vindt uiterlijk plaats op 29/02/2016. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

• De winnaar wordt middels email of telefonisch op de hoogte gesteld.
• Indien de winnaar van de actie niet reageert binnen twee weken na de 

bekendmakingsdatum, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan een nieuwe 
prijswinnaar aangewezen worden.

• De winnaar wint een magische vakantie met Disney Cruise Line® voor vier personen
 t.w.v. €10.000,-. De prijs bestaat uit: een meerdaagse cruise in de Caribbean, 

retourvlucht, transfers, standaard hut, en op basis van volpension. De magische 
vakantie met Disney Cruise Line® is afhankelijk van beschikbaarheid.

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 (€ 0,50 per gesprek). 

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 kunt u richten aan de Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (€0,50 
per gesprek). Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de premium te kunnen toesturen, Philips hanteert een Privacybeleid dat 
u kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy

• De magische vakantie met Disney Cruise Line® wordt geboekt in overleg met
 reisorganisatie ‘Zeetours’ en Philips. De Cruise zal bij voorkeur plaatsvinden voor  

15 mei 2016.
• Deze prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
• De winnaar geeft automatisch toestemming voor het vervaardigen en gebruik van 

content verkregen tijdens de magische vakantie met Disney Cruise Line®.
• Deelnemers krijgen de optie voor een opt-in voor de Walt Disney Parks & Resorts 

nieuwsbrief alsmede een eenmalig aanbieding vanuit Disney Cruise Line®.
• Deelnemers zullen Philips & Disney en alle door haar ingeschakelde derden niet 

aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirecte) schade of letsel als gevolg van 
(deelname aan) deze actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen. Philips & Disney 
dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende 
kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en 
accepteren van de op grond van de actie toegekende prijs.

• Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en 
de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het 
risico op onderbrekingen en - meer in het algemeen - de risico’s die inherent zijn aan 
elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van 
bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door 
eventuele virussen op het netwerk.

• Philips & Disney kunnen bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
onder meer:

 -transmissies via het internet
 -slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
 -de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
 -om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook
• Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door 

Philips in verband met de actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht of aan 
andere partijen gegeven. De Philips privacy policy is hierop van toepassing.

• De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld.
• Philips & Disney behouden zich het recht voor de actievoorwaarden en/of prijzen 

te wijzigen, deze wijzigingen zullen niet ten nadele van de consument worden 
uitgevoerd.

• Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
• Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal Philips voor haar rekening nemen.


