VisaPure
GEZICHTSREINIGING
BORSTEL
DIEPE,
MILDE REINIGING

Een stralende, gezonde huid
met VisaPure Essential
nu
gratis extra
borsteltje
naar keuze

Hoe ontvang je een gratis opzetborstel?
Ga naar www.philips.com/myvisapure en registreer jouw aangeschafte VisaPure op de site.
Tijdens het registreren dien je je aan te melden voor de nieuwsbrief. Voordelen van de
nieuwsbrief zijn: exclusieve aanbiedingen, beauty-advies, persoonlijke ondersteuning en nog
veel meer.
Vul vervolgens je volledige adresgegevens in. Jouw vervangende opzetborstel wordt over
ongeveer twee maanden na registratie gratis thuis bezorgd.

Normal

Sensitive

Extra Sensitive

Exfoliation

Deep Pore

Anti-Blemish

Actievoorwaarden
• De producten met de volgende typenummers vallen onder de aanbieding:
SC5265/12, SC5274/10, SC5275/11, SC5285/11, SC5265/13, SC5274/13, SC5275/14,
SC5370/10, SC5267/12, SC5275/00, SC5275/14, SC5360/10, SC5268/13, SC5275/01,
SC5275/33, SC5340/10, SC5269/12, SC5275/01, SC5275/34, SC5320/10, SC5273/13,
SC5275/10, SC5277/10
• Deze landen doen mee aan de aanbieding: België, Nederland, Korea, Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië
• Een voorwaarde voor het verkrijgen van de gratis borstel is dat je Philips toestemming
geeft om informatie toe te sturen met betrekking tot producten en diensten van Philips
• Deze aanbieding eindigt op 30 juni 2015
• 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

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
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.

