Hoe ontvang je €20 cashback?
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 ontvangst van alle bovenstaande documenten streven we ernaar het
cashback bedrag binnen 8 weken op de betreffende bankrekening te storten.
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 inschrijving op te
sturen naar:

Mondverzorging

Philips Personal Health
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven

-€20
HX9312/04
HX9332/04
HX9352/04
HX9362/67
HX9372/04
HX9382/04
HX9382/09
HX9398/20

-€20

HX9112/02
HX9112/12
HX9172/10
HX9172/14
HX9182/32

Actievoorwaarden:
•	Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in
de periode van 24 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
• Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers
• Philips aanvaardt maximaal 3 registraties per deelnemer voor deze actie
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 29 januari 2017 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
• Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving aan je worden overgemaakt
• 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
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)

twitter.com/PhilipsNL

Facebook.com/PhilipsNederland

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.

www.philips.nl/sonicare

€20
cashback*

Ervaar nu zelf waarom de
Philips Sonicare DiamondClean
als beste uit de test is gekomen!**
**
*Zie achterzijde voor actievoorwaarden.
**Geldt voor de modellen HX9352/04, HX9362/67, HX9372/04 en HX9312/04,
Beste uit de test - Consumentenbond juli 2016.

Philips Sonicare
DiamondClean
de ultieme reiniging voor een stralend gebit

*

Tot 7x meer plakverwijdering** en 5 verschillende
functies voor gepersonaliseerde mondverzorging.
Als beste getest door de Consumentenbond!

• Verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken
• Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in
slechts 1 week

Ervaar de ultieme Sonicare
reiniging voor resultaten
die je kunt zien en voelen
Philips Sonicare biedt alle voordelen van een moderne elektrische
tandenborstel, maar poetst net zo gemakkelijk en vertrouwd als
een handtandenborstel. De unieke dynamische reinigingswerking
zorgt ervoor dat de tandplak tot diep tussen de tanden en langs de
tandvleesrand verwijderd wordt. Volgens veel gebruikers resulteert
dit in een gladheid die je normaal alleen na een tandartsbezoek
voelt. Niet voor niets is de Philips Sonicare DiamondClean onlangs
als beste getest door de Consumentenbond!*
Nu met tot €20 cashback, een gezonde mond was nog nooit zo
voordelig!**

*Geldt voor de modellen HX9352/04, HX9362/67, HX9372/04 en HX9312/04, Beste uit de test - Consumentenbond juli 2016.
**Zie achterzijde voor de actievoorwaarden.

Philips Sonicare
FlexCare Platinum
ontwikkeld voor complete tandvleesverzorging
Met 9 poetsvariaties voor gezonder tandvlees en
speciale opzetborstel voor diepe maar zachte reiniging.

• Verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken
• Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel
*Geldt voor de modellen HX9352/04, HX9362/67, HX9372/04 en HX9312/04, Beste uit de test - Consumentenbond juli 2016.
**In vergelijking met een handtandenborstel.

