
PerfectCare

Tijd om stoom af te blazen
Sneller strijken met 
Philips PerfectCare

  2e persoon

gratis
            bij Spa Sport Hotel Zuiver

+Win een sauna
arrangement

bij aankoop van een
Philips PerfectCare



•  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 kan 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 (www.philips.nl/privacypolicy).

•  Philips behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden en/of prijzen te wijzigen, dit 
zal echter niet ten nadele van de consument geschieden.

•  Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, 
inzendingen in strijd met de wet zijn ongeldig. Geschillen die verband houden met 
deze actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Actievoorwaarden Spa Sport Hotel Zuiver sauna arrangement:
•  Onder de deelnemers zal over de aankopen in de periode van 8 mei t/m 8 juni  

3 winnaars worden geselecteerd. In totaal zullen er 3 sauna arrangementen worden 
weggegeven.

•  Het selecteren van de winnaars gebeurt uiterlijk 8 juli. De winnaars zullen uiterlijk 
binnen 4 weken telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht.

• Uitsluitend volledige inzendingen zullen voor deelname in aanmerking komen. 
•  Indien een winnaar van de actie niet reageert binnen twee weken na de 

bekendmakingsdatum, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan een nieuwe 
deliberatie plaatsvinden.

•  Afhankelijk van het gekochte product kan je het volgende winnen. Bij aankoop van een 
deelnemend PerfectCare Azur product kun je 1 dag sauna voor 2 personen winnen. 
Bij aankoop van een deelnemend PerfectCare Pure product kun je 1 dag sauna en 1 
overnachting voor 2 personen winnen. Bij aankoop van een deelnemend PerfectCare 
Elite product kun je 2 dagen sauna en 2 overnachtingen voor 2 personen winnen.

•  De sauna arrangementen zijn geldig tot 30 september 2016 en is niet inwisselbaar 
tegen contanten.

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 (€ 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 kun je richten aan de Philips 
Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (€0,50 per gesprek). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de 
cashback aan je uit te keren, Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy. 

Facebook.com/PhilipsNederland

Let op: Tijdens het inschrijven dien je een foto/scan van het aankoopbewijs 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 te uploaden. 
Stap 3:   Na ontvangst van alle bovenstaande documenten streven we ernaar de voucher 

binnen 4 weken naar je toe te mailen.
 Stap 4:  Geef om kans te maken op een sauna arrangement aan waarom jij dit sauna 

arrangement zou moeten winnen.

Hoe ontvang je de 2e persoon gratis 
voucher en maak je kans op een sauna 
arrangement bij Spa Sport Hotel Zuiver? 

Actievoorwaarden:
De actie wordt georganiseerd door Philips Nederland B.V. Boschdijk 525, 5621 JG
Eindhoven, Nederland (“Philips”).Voor vragen of klachten over deze actie kunt u contact 
opnemen met de Philips Consumentenlijn: 0900 202 11 77 (€ 0,50 per gesprek) 
•  Door deel te nemen aan de actie via www.philips.nl/acties, verklaren de deelnemers 

te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland, in de 

periode van 8 mei t/m 8 juni 2016.
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 22 juni 2016 in ons bezit te zijn. 
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs 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. Philips 
medewerkers zijn uitgesloten van deze actie.

•  Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het 
uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

PerfectCare Azur
 GC4924/20
GC4928/30 

PerfectCare Pure
GC7635/30
GC7630/30

PerfectCare Elite
GC9620/20
GC9640/60

Win 1 dag sauna
voor 2 personen!

Win 1 dag sauna 
+ 1 overnachting 
voor 2 personen!

Win 2 dagen sauna 
+ 2 overnachtingen 

voor 2 personen!


