
Hoe ontvang je een gratis 2-pack 
DiamondClean opzetborstels?

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

de periode van 30 oktober t/m 12 november 2017
•   Bij aankoop van een willekeurige 4-pack opzetborstels van Philips Sonicare 

ontvang je na inschrijving conform deze voorwaarden de gratis 2-pack 
DiamondClean opzetborstels

•   Volledige inzendingen dienen uiterlijk 26 november 2017 in ons bezit te zijn
•   Enkel geldig voor aankopen gedaan bij Coolblue
•   Bij het per post versturen van de benodigde documenten, wordt de officiële 

verzenddatum aangegeven door de poststempel
•   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

*Actie is geldig op alle 4-pack Philips Sonicare opzetborstels
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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 gratis  

2-pack DiamondClean opzetborstels binnen 4 weken naar je toe te zenden.

Het insturen van een kopie van het aankoopbewijs kan eventueel ook per post. Je dient het 
aankoopbewijs dan samen met de bevestigingsmail die je ontvangt na de inschrijving op te 
sturen naar:

Philips Personal Health
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven

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

Facebook.com/PhilipsNederland
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