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Gamen op je TV!
Nu met GRATIS controller en 6 maanden  
GRATIS gamen ter waarde van € 100,-

Vraag naar de actievoorwaarden

+

Duo Deal 2015
Gratis 56 cm LED TV
ter waarde van € 229,-
Bij aankoop van een geselecteerd 
Philips actieproduct



48PFS8109/12
48PFK6609/12

AB 123456 123456

25,4 kg

Hoe neemt u deel aan deze actie?
1.  Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de actie: Philips Duo Deal 2015. 

Houd uw aankoopbewijs, het serienummer (staat op de achterzijde van de tv 
en op de streepjescode op de verpakking) gereed. Klik op: registreer hier uw 
product en vul alle gevraagde velden in.

2.  Na voltooiing van uw registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging.  
Print deze bevestiging uit en stuur deze samen met een kopie van uw 
aankoopbewijs en het originele streepjescodelabel uit de verpakking  
(zie voorbeeld) naar: 
Philips 
t.a.v. Duo Deal 2015 actie 
Postbus 8547 
5605 KM Eindhoven

3.  Na goedkeuring van uw inzending ontvangt u een bevestigingsmail.  
Na goedkeuring van uw inzending wordt de gratis tv binnen 4 weken bezorgd  
op het opgegeven adres. Let op: dit moet een adres in Nederland zijn!

Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties. Voor vragen over deze  
actie bel met de Philips consumentenlijn: 0900 2020871 (10 ct/min).

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

de actieperiode 2 maart tot en met 30 april 2015.
•  Deze actie is alleen geldig bij de erkende Philips dealer.  

Zie www.philips.nl/acties voor de deelnemende winkels.
•  Deze actie geldt alleen op de onderstaande typenummers: 

49PUS7909/12, 55PUS7909/12, 48PFS8109/12, 55PFS8109/12.
•  Philips is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de  

actieproducten op het verkooppunt.
•  Voor deelname aan deze actie moet het product in de actieperiode  

zijn gekocht, gefactureerd én uitgeleverd.
•  Afhandeling van de actie vindt plaats via www.philips.nl/acties.
•  Registreren kan tot en met 7 mei 2015.
•  Wij aanvaarden slechts één deelname per apparaat.
•  Het afleveradres voor de gratis 56cm tv moet in Nederland zijn.
•  Onvolledige en/of onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden  

niet geaccepteerd.
•  Wij adviseren u de inzending aangetekend te versturen.
•  Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren.
•  Inzendingen dienen uiterlijk 14 mei 2015 in ons bezit te zijn.
•  Philips behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen.
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