Philips TV - Bring the cinema home with Ambilight TV Campagne Winter 2021/2022
De campagne gaat uit van de commerciële entiteit TP VISION EUROPE B.V.
Wij respecteren uw privacy. Meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, vindt u onder
het punt Algemene Voorwaarden verder in dit document of op de website www.tpvision.com.
Algemene Voorwaarden
Hoe deelnemen?
1. Koop een deelnemende Philips Smart TV met Ambilight. Om aan de actie deel te nemen, moet u
tussen 15/11/2021 en 23/01/2022 bij een van de deelnemende verkooppunten een Philips TV
aankopen uit de onderstaande lijst van modellen:
Deelnemende modellen*

77OLED806/12, 75PML9636/12, 75PML9506/12, 75PUS8546/12, 75PUS8536/12,
75PUS8506/12, 75PUS8505/12, 70PUS8546/12, 70PUS8545/12, 70PUS8536/12,
70PUS8535/12, 70PUS8506/12, 70PUS8505/12, 65OLED986/12, 65OLED936/12,
65OLED935/12, 65OLED856/12, 65OLED855/12, 65OLED806/12, 65OLED805/12,
65OLED706/12, 65PUS9435/12, 65PML9636/12, 65PML9506/12, 65PUS8546/12,
65PUS8536/12, 65PUS8506/12, 65PUS8545/12, 65PUS8535/12, 65PUS8505/12,
58PUS8546/12, 58PUS8536/12, 58PUS8506/12, 58PUS8545/12, 58PUS8535/12,
58PUS8505/12, 55OLED936/12, 55OLED935/12, 55OLED856/12, 55OLED855/12,
55OLED806/12, 55OLED805/12, 55OLED706/12, 55PUS9435/12, 50PUS8546/12,
50PUS8536/12, 50PUS8506/12, 50PUS8545/12, 50PUS8535/12, 50PUS8505/12,
48OLED936/12, 48OLED935/12, 48OLED806/12, 43PUS9235/12, 43PUS8546/12,
43PUS8536/12, 43PUS8506/12, 43PUS8545/12, 43PUS8535/12, 43PUS8505/12.
*De beschikbaarheid kan per verkooppunt verschillen

2. Na de aankoop kunt u tot 31/01/2022 om 23.59 uur uw codes aanvragen op de website
www.philips.nl/acties --> De bioscoopervaring bij u thuis.
3. Om uw codes aan te vragen, moet u zich registreren met vermelding van uw naam, e-mailadres,
modelnummer, land en een foto van het kasticket/aankoopbewijs/de factuur uploaden. Hieronder
vindt u voorbeelden van waar u het originele modelnummer (12 cijfers) van uw TV kunt vinden (op
de doos, achter op uw TV en wellicht ook op het aankoopbewijs):

Na registratie ontvangt u binnen 36 uur een antwoord via e-mail.
4. Aanvragen die niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoen, niet via de officiële website zijn
ingediend of onvolledig zijn, worden als ongeldig beschouwd.
5. Deze actie is bestemd voor gebruikers die de producten kopen in de winkels/verkooppunten die
aan de actie deelnemen en in Nederland zijn gevestigd.
6. De vouchers zijn uitsluitend te gebruiken voor adressen binnen de Nederlandse landsgrenzen.
7. Het geschenk wordt geleverd in de vorm van 12 geldige digitale vouchercodes om in te wisselen
voor 12 exclusief geselecteerde koopfilms op Rakuten TV, die opgenomen zijn in de lijst ‘Bring the
cinema home’. Elke voucher is geldig voor de aankoop van een film in UHD en in Dolby Vision/Dolby
Atmos kwaliteit en is tot € 16 waard. De vouchercodes zijn alleen geldig in Nederland.
Meteen na de registratie ontvangt u een voucher voor 4 films. De resterende vouchers ontvangt u in
februari, maart, april en mei 2022 via e-mail. De vouchers kunnen slechts één keer worden gebruikt
en hun geldigheidsduur is aangegeven in de onderstaande tabel. Kies uw film vóór het einde van de
geldigheidsdatum, aanien de codes na deze datum niet meer kunnen worden gebruikt. De
aangekochte films blijven uw eigendom. U vindt de aangekochte films terug in de bibliotheek van de
Rakuten.tv-app op uw TV. Lees de Algemene Voorwaarden van de Rakuten TV-service die van
toepassing kunnen zijn.
Periode

Aantal vouchers

Geldigheid van de vouchers
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12 films
De uiterste datum voor het aanvragen van codes via de website www.philips.nl/acties is 31 januari
2022 om 23.59 uur.

8. Om uw codes te gebruiken/in te wisselen als u ze eenmaal hebt ontvangen:
1. Klik op de knop Rakuten TV op uw afstandsbediening of bezoek de browserversie van
www.rakuten.tv.
2. Registreer u of log in met uw e-mailadres.
3. Zoek naar de filmlijst ‘Haal de bioscoop in huis” van Rakuten TV. U vindt deze lijst hier de
op de browser versie van www.rakuten.tv
(Op uw Philips TV kunt u Rakuten TV opstarten en kiezen voor de gelijknamige banner “haal
de bioscoop in huis” binnen de sectie cinema)
4. Kies uw film en klik op ‘voucher inwisselen’.
5. Voer de vouchercode in; uw film wordt in “mijn bibliotheek” opgeslagen
6. U kunt de gekozen films vanuit “mijn bibliotheek” afspelen op uw Philips TV. De films
blijven in uw bezit.
9. Om uw codes te kunnen inwisselen, moet u zich registreren op Rakuten TV (als u nog geen
account hebt op Rakuten TV), alsook de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van
Rakuten TV aanvaarden. Er hoeft geen betaalmethode worden ingevoerd om de vouchercodes in te
wisselen.
10 Consumenten hebben alleen toegang tot de vouchercodes zolang ze aan deze Algemene
Voorwaarden voldoen. Bij het voltooien van de aanvraagprocedure bevestigen de deelnemers dat ze
deze Algemene Voorwaarden aanvaarden. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden,
bevestigen de deelnemers dat ze de rechtmatige eigenaar van het promotionele product zijn.
11. TP VISION behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen,
corrigeren of annuleren.
12. TP VISION aanvaardt geen schadeclaims, van welke aard ook, ontstaan of veroorzaakt door de
deelname aan deze actie of de onmogelijkheid om eraan deel te nemen. TP VISION is evenmin
verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die zouden kunnen voortvloeien uit storingen,
weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de werking
van het internet, die te wijten zijn aan oorzaken die buiten de controle van TP VISION liggen. TP
VISION is evenmin aansprakelijk voor enige schade die deelnemers zouden kunnen lijden als gevolg
van fouten, gebreken of weglatingen in de aan TP VISION verstrekte informatie.
13. Alleen ‘natuurlijke personen’ ouder dan achttien (18), die de eindgebruikers zijn, hun
gebruikelijke verblijfplaats op het Nederlandse grondgebied hebben en de TV/producten (die onder
de actie vallen) tijdens de actieperiode aankopen, kunnen aan de actie deelnemen.
14. De actie kan worden gecombineerd met andere door TP VISION georganiseerde acties rond
hetzelfde product. Voor deze acties moet separaat worden geregistreerd. Een consument (op basis
van een uniek e-mailadres/Rakuten TV-account) kan slechts eenmaal aan deze actie deelnemen met
één unieke aankoop en aankoopbewijs.

15. Ingeval de gebruiker aan de actie heeft deelgenomen en vervolgens, ongeacht de reden, een van
de gekochte producten heeft geretourneerd, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
deze omstandigheid kenbaar te maken. TP VISION behoudt zich het recht voor geregistreerde
gebruikers te vragen het originele serienummer van het model uit de doos te knippen als
aankoopbewijs van de TV.
16. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Zonder afbreuk
te doen aan de toepasselijke rechtspraak, erkennen de partijen dat elk geschil met betrekking tot
deze Algemene Voorwaarden zal worden beslecht door de rechtbanken van Nederland.
17. Als u tijdens de registratie op de website www.phlips.nl/acties vragen of problemen hebt om uw
codes aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via onze via https://hulp.rakuten.tv/hc/nl.
Vanaf 15-02-2022 zullen aanvragen/claims met betrekking tot deze actie niet meer worden verwerkt
en zullen alle door de klant op het moment van de registratie verstrekte gegevens worden
verwijderd.
Vóór 15-02-2022 kunt u uw recht van toegang, rectificatie, annulering en oppositie van uw gegevens
uitoefenen, door een e-mail te sturen via onze supportpagina met vermelding van het
referentienummer van de bevestigingsmail die is verzonden bij de aanmelding voor de actie.
18. In geval van twijfel of problemen, op het platform van Rakuten TV op uw TV of bij het gebruik
van de codes in de app, kunt u contact opnemenvia https://hulp.rakuten.tv/hc/nl of met Rakuten TV
via mail naar help@rakuten.tv (voor vragen die betrekking hebben op de app en/of service, niet op
het inwisselen van uw codes).
Mogelijk zijn aanvullende lokale voorwaarden van Rakuten TV van toepassing. U vindt ze hier:
https://rakuten.tv/nl/terms_conditions/3566.
19. Deze vouchercodes werken alleen op Philips Smart TV's zoals aangegeven in punt 2. De vouchers
kunnen ook worden gebruikt via de Rakuten TV-app op een mobiel apparaat of computer
(www.rakuten.tv). De vouchercodes zijn niet geldig voor wederverkoop. Rakuten TV behoudt zich
het recht voor de inhoud van de dienst naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen, uit te
stellen of in te trekken. De vouchers kunnen alleen worden gebruikt in het land dat bij de registratie
op de website van de actie is aangegeven, en voor de televisies waarop de actie betrekking heeft.
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