
 
 

Philips TV - Lente Actie – Rakuten TV  

10 (huur) films bij aankoop van een actie product  

Algemene voorwaarden 

Zo doet u mee: koop een Philips actiemodel. Ga naar www.philips.nl/acties en selecteer de actie: krijg 

10 films cadeau!. Volg de stappen. Houd uw aankoopbewijs bij de hand. U ontvangt na registratie per e-

mail een bevestiging en een mail met de vouchercodes voor uw gratis huur films. 

Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties. Voor vragen, lees deze algemene actievoorwaarden 

of ga naar onze support pagina om contact met ons op te nemen. 

Onze consumentenlijn 0900 202 08 71 is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00 uur en 

zaterdag van 09.00 - 18.00 uur. 

1 Belangrijkste actievoorwaarden: 

a. Deze actie geldt alleen voor consumenten.  

b. Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in Nederland tijdens de actieperiode 15 maart 

t/m 17 mei 2020. 

c. De actievouchers werken alleen in Nederland. 

d. Deze actie is alleen geldig bij de erkende Philips dealer. Zie www.philips.nl/acties voor de 

deelnemende winkels.  

e. U kunt alleen deelnemen wanneer u in bezit bent van een geldende originele 

aankoopbewijs/bon. 

f. Deze actie geldt alleen op typenummers 43PUS7304/12, 43PUS7334/12, 43PUS7354/12, 

43PUS7394/12, 50PUS7304/12, 50PUS7334/12, 50PUS7354/12, 50PUS7394/12, 

55PUS7304/12, 55PUS7334/12, 55PUS7354/12, 55PUS7394/12, 58PUS7304/12, 

65PUS7304/12, 65PUS7354/12, 70PUS7304/12, 75PUS7354/12, 50PUS7504/12, 

55PUS7504/12, 55OLED754/12, 65OLED754/12, 55OLED804/12, 65OLED804/12 

55OLED854/12, 65OLED854/12,, 50PUS8804/12, 55PUS8804/12, 55OLED934/12, 

65OLED934/12, 65OLED984/12 

g. Philips is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten op het 

verkooppunt. Assortiment kan per winkel verschillen. 

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

én uitgeleverd.  

i. Afhandeling van de actie vindt plaats via www.philips.nl/acties.  

j. Registreren kan tot en met 31 mei 2020 via www.philips.nl/acties. 

k. Per actiemodel kan slechts 1x geregistreerd worden voor deze actie.  

l. U kunt met maximaal 5 producten deelnemen aan deze actie. 

m. Philips behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen 

  

http://www.philips.nl/acties
https://www.philips.nl/c-w/consumenten-ondersteuning/support-contact-page.html#n62Contact=SOUND_AND_VISION_GR%2BTV_CA
http://www.philips.nl/acties


 
 

2. Registratie via www.philips.nl/acties. 

a. Om deel te nemen aan deze actie en de vouchercodes per email toegestuurd te krijgen dient u zich te 

registreren op www.philips.nl/acties --> actie: Krijg 10 films cadeau! In stap 1 verstrekt u uw gegevens 

en dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. In stap 2 dient u het door u aangekochte product 

te selecteren en een duidelijke foto van uw aankoopbon te uploaden. Wij accepteren alleen duidelijk 

leesbare foto’s of scans van de aankoopbon.  

 

De productcode bestaande uit 12 tekens (bijvoorbeeld 55PUS7304/12) vindt u op de doos, achterop het 

product en hij staat ook vermeld op uw aankoopbon. U kunt uw product kiezen uit de keuzelijst. 

 
 

Nadat uw aanvraag is gecontroleerd ontvangt u per email 10 voucher-codes die u kunt gebruiken in de 

Rakuten TV app op uw Philips Smart TV. 

b. Registraties die niet voldoen aan de algemene voorwaarden, incompleet zijn of niet via de officiële 

website zijn geregistreerd zijn niet geldig. 

c. De codes kunt u eenmalig gebruiken en kunnen gebruikt worden tot en met 31 december 2020. Na 

deze datum zijn ze niet meer geldig en komen alle rechten te vervallen 

d. De codes kunnen alleen in Nederland worden gebruikt binnen de Rakuten TV app op uw Philips TV.  

a. Klik op de Rakuten TV knop op uw afstandsbediening 

of ga naar Rakuten TV app in uw Smart TV startscherm.  

b. Log in bij Rakuten TV, of registreer u bij Rakuten TV. 

(u dient de algemene voorwaarden van Rakuten TV te aanvaarden).  

c. Zoek de film die u graag wilt zien. 

d. Kies voor de optie “gebruik voucher”. 

e. Vul uw unieke code hier in en kies ok. 

f. U kunt nu van uw film genieten. 

g. De film is 48 uur lang te vinden in uw lijst met films. Daarna komt deze te vervallen. 

http://www.philips.nl/acties


 
 

3. Beperkingen en bij vragen 

a. Deelname aan deze promotie is enkel voor personen van achttien (18) jaar en ouder. Deelname is 

beperkt tot personen woonachtig in Nederland.   

b.  De promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties van Philips TV / TP Vision voor 

hetzelfde product.  

c. De algemene voorwaarden vallen onder Nederlands recht en gelden voor de actie in Nederland.   

Een kopie van deze algemene voorwaarden kunt u vinden op www.philips.nl/RakutenTV 

d. Als u vragen heeft over de app Rakuten TV of het gebruik verwijzen wij u naar 

https://hulp.rakuten.tv/hc/nl of stuur een email naar help@rakuten.tv 

Voor vragen over Philips TV en deze actie verwijzen wij u naar onze support pagina  

 

e. Op 31/05/2020  worden onvolledige registraties tot deelname volledig verwijderd. Tot deze datum 

behoud u het recht tot inzicht, rectificatie en cancellation door een email te sturen via de support 

pagina  onder vermelding van uw referentienummer vermeld in de bevestigingsemail. 

 

 

TP Vision Europe B.V 

 

 
Prins Bernhardplein 200  

1097 JB Amsterdam  

The Netherlands  

https://hulp.rakuten.tv/hc/nl
https://www.philips.nl/c-w/consumenten-ondersteuning/support-contact-page.html#n62Contact=SOUND_AND_VISION_GR%2BTV_CA
https://www.philips.nl/c-w/consumenten-ondersteuning/support-contact-page.html#n62Contact=SOUND_AND_VISION_GR%2BTV_CA
https://www.philips.nl/c-w/consumenten-ondersteuning/support-contact-page.html#n62Contact=SOUND_AND_VISION_GR%2BTV_CA
http://www.tpvision.com/

