
Eerste 3 maanden Canal Digitaal abonnement gratis 
bij aankoop van een actie product

Zo doet u mee: Koop een Philips actiemodel. Ga naar www.philips.nl/acties en 
selecteer de actie: Krijg 3 maanden tv-kijken cadeau. Volg de stappen. Houd uw 
aankoopbewijs bij de hand. U ontvangt na registratie per e-mail een bevestiging.
Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties. Of bel naar de consumentenlijn: 
0900 202 08 71. Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00 uur en zaterdag van 
09.00 - 18.00 uur.

Actievoorwaarden:
•  Deze actie geldt alleen voor consumenten. 
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in Nederland tijdens de 

actieperiode 1 september t/m 30 november 2020.
•  Het Canal Digitaal abonnement geldt alleen voor woonadressen in Nederland.
•  U krijgt de eerste 3 maanden van het Canal Digitaal abonnement gratis. U kunt 

kiezen voor het Vol of Bomvol pakket. Het abonnement is tot wederopzegging. 
5 dagen voor afloop van uw 3 gratis maanden krijgt u per e-mail een herinnering. 
U kunt het abonnement op elk moment gedurende de 3 maanden opzeggen. 
Houd na deze 3 maanden rekening met een maand opzegtermijn. Na de eerste 
3 maanden betaalt u € 11,95 per maand voor het Vol pakket en € 14,95 per 
maand voor het Bomvol pakket. 

•  Deze actie betreft alleen actieproducten die zijn gekocht bij deelnemende 
verkooppunten. Zie www.philips.nl/acties voor de deelnemende verkooppunten. 

•  U kunt alleen deelnemen wanneer u in bezit bent van een geldig origineel 
aankoopbewijs/kassabon.

•  Deze actie geldt alleen op typenummers: 
43PUS7304/12, 43PUS7334/12, 43PUS7354/12, 43PUS7394/12, 43PUS7805/12, 
43PUS8505/12, 43PUS8535/12, 43PUS8545/12, 43PUS9235/12, 48OLED935/12, 
50PUS7304/12, 50PUS7334/12, 50PUS7354/12, 50PUS7394/12, 50PUS7504/12, 
50PUS7805/12, 50PUS8204/12, 50PUS8505/12, 50PUS8535/12, 50PUS8545/12, 
50PUS8804/12, 55OLED754/12, 55OLED804/12, 55OLED805/12, 55OLED854/12, 
55OLED855/12, 55OLED934/12, 55OLED935/12, 55PUS7304/12, 55PUS7334/12, 
55PUS7354/12, 55PUS7394/12, 55PUS7504/12, 55PUS8804/12, 55PUS9435/12, 
58PUS7805/12, 58PUS8505/12, 58PUS8535/12, 58PUS8545/12, 65OLED754/12, 
65OLED804/12, 65OLED805/12, 65OLED854/12, 65OLED855/12, 65OLED934/12, 
65OLED935/12, 65OLED984/12, 65PUS7304/12, 65PUS7354/12, 65PUS7805/12, 
65PUS8204/12, 65PUS8505/12, 65PUS8535/12, 65PUS8545/12, 65PUS9435/12, 
70PUS7304/12, 70PUS7805/12, 70PUS8505/12, 70PUS8535/12, 70PUS8545/12, 
75PUS7354/12, 75PUS7805/12.

•  Philips is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten 
op het verkooppunt. Assortiment kan per winkel verschillen.

•  Voor deelname aan deze actie moet het product in de actieperiode zijn gekocht, 
gefactureerd én uitgeleverd. 

• U kunt tot 15 december 2020 registreren.
•  Activeer uw gratis abonnement vóór 31 december 2020.
•  Per actiemodel kan slechts 1x geregistreerd worden voor deze actie. 
•  Philips behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen.


