
Actie

Airfryer

Gezonder
frituren met lucht

• Tot 80% minder vet*

• Makkelijk schoon te maken

• Minder nare vetluchtjes

Zie www.philips.nl/acties voor de actievoorwaarden. 
* Frietjes uit de Airfryer in vergelijking met frietjes uit een normale friteuse.

Gratis
Mora Oven producten

Bij aanschaf van 
geselecteerde  

Airfryers

t.w.v. € 20,-



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

Stap 1:  Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie. 
Stap 2:   Vul het inschrijfformulier in. Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van 

het aankoopbewijs en de streepjescode te uploaden.
Stap 3:   Na registratie ontvang je een persoonlijke link naar het deelname-formulier 

met daarop de deelnemende Mora Oven producten afgebeeld. Je kunt elk 
deelnemend product meerdere keren registreren tot een maximum van €20.

Stap 4:   Koop bij je supermarkt de gewenste Mora Oven producten. Bewaar de 
volledige originele (!) streepjescodes van de Mora verpakkingen en upload 
deze via je persoonlijke link. 

Het is mogelijk om na iedere aankoop Mora streepjescodes apart te uploaden in plaats van 
alle streepjescodes in één keer. Na ontvangst van alle bovenstaande documenten streven 
we ernaar de vergoeding binnen 8 weken op de betreffende bankrekening te storten.

Hoe ontvang je gratis Mora Oven producten?

Deelnemende producten Mora:

Product EAN 
Mora Oven Kipkorns (nieuw) 5x60g 8710861911286
Mora Oven Kalfsvlees Kroketten (nieuw) 4x75g 8710861911293 
Mora Oven Loempia’s Ham-Kip (nieuw) 2x120g 8710861895166
Mora Oven Loempia’s Kip Sweet Chili (nieuw) 2x120g 8710861995170 
Mora Oven Rundvlees Kroketten 4x80g 8710861995248 
Mora Oven Rundvlees Kroketten 2x80g 8710861995200
Mora Oven Goulash Kroketten 4x80g 8710861994968
Mora Oven Frikandellen 4x70g 8710861986710
Mora Oven Goudse Kaassoufflés 4x70g 8710861995194
Mora Oven Bamischijven 4x80g 8710861910494
Mora Oven Kipnuggets (nieuw) 14x20g 8710861994753
Mora Oven Goudse Kaasballetjes (nieuw) 14x20g 8710861994760
Mora Oven Kalfsvlees Bitterballen (nieuw) 12x20g 8710861994777
Mora Oven Groenten Bitterballen (nieuw) 14x20g 8710861994739
Mora Oven Kipballetjes Sweet Chili (nieuw) 14x25g 8710861994746
Mora Oven Rundvlees Bitterballen 12x25g 8710861995217 
Mora Oven Hapjesmix 12x25g 8710861994647
Mora Oven Mini Frikandellen 20x20g 8710861994623
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Actievoorwaarden:
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in de 

periode van 19 oktober 2017 t/m 3 januari 2018.
•  Deze actie geldt alleen voor deelnemende typenummers, op linker pagina.
•  Voor registratie van de Airfryer is de aankoopbon en de streepjescode van het 

product nodig.
•  Philips aanvaardt maximaal 1 Airfryer registratie per deelnemer voor deze actie 
•  Elk deelnemend Mora Oven product kan meerdere keren geupload worden tot een 

max. vergoeding van €20.
•  Voor registratie is de aankoopbon van de supermarkt en de streepjescode van het Mora 

Oven product nodig.
•  De vergoeding is gebaseerd o.b.v. de productprijs in de supermarkt met een max. tot €20.
•  Volledige inzendingen van alle Mora Oven producten(streepjescodes en kassabonnen) 

dienen uiterlijk 18 januari 2017 in ons bezit te zijn.
•  Onvolledige inzendingen worden niet geaccepteerd.
•  Het bedrag kan alleen per bank- of giro-overschrijving worden overgemaakt.
•  Wij adviseren het originele aankoopbewijs van de Airfryer 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.

twitter.com/PhilipsNL

www.philips.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)

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 Mora Oven 
producten naar je te verzenden, Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy. 

Facebook.com/PhilipsNederland
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