
 
 
 
Tot 500 euro retour bij aankoop van een Ultra HD Android tv van Philips  
Deze actie geldt voor aankopen t/m 4 januari 2015, zolang de voorraad strekt en is geldig op de volgende Philips serie:  PUS7909. 
Deze actie is alleen geldig voor aankopen bij bol.com.  
 
 

Cashbackactie 
Welke modellen doen mee? 
Zie hieronder hoe hoog het cashbackbedrag is per model uit de meelopende series. De tv dien je te claimen bij Philips.  
 
Philips 49PUS7909 300 euro retour 
Philips 55PUS7909 500 euro retour 
 
Hoe werkt de cashback actie? 
Stap 1: Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de actie: Cashback Android actie. Houd het aankoopbewijs, het serienummer 
(staat op de achterzijde van de tv en op de streepjescode op de verpakking) en het bankrekeningnummer gereed. Klik op: 
registreer hier uw product en vul alle gevraagde velden in. 
 
Stap 2: Na voltooiing van de registratie ontvang je 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. Cashback Android actie 
Postbus 8547 
5605 KM Eindhoven 
 
Stap 3: Na goedkeuring van uw inzending ontvang je een bevestigingsmail. Na goedkeuring van de inzending wordt het bedrag 
binnen 6 weken overgemaakt op de opgegeven bankrekening.  
 
Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties. Voor vragen over deze actie bel met de Philips consumentenlijn: 0900 
2020871 (10 ct/min). 
 
Let wel op: Uiterlijk 14 januari 2015 moet de complete aanvraag binnen zijn op bovenstaand adres! 
 
Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankafschriften worden niet geaccepteerd, slechts (een kopie van) de factuur of de 

kassabon is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop. 

 

 

Voorwaarden  
 De looptijd van de actie is t/m 4 januari 2015 en zolang de voorraad strekt; 

 Het cashbackbedrag dien je te claimen bij Philips volgens het stappenplan; 

 Voor de cashback geldt maximaal 1 inzending per aangekocht product; 

http://www.philips.nl/acties


 Inzendingen, die na 14 januari 2015 binnenkomen – evenals onvolledige inzendingen – worden niet in behandeling 

genomen; 

 Philips adviseert de inzending aangetekend te versturen; 

 Philips adviseert het originele aankoopbewijs te bewaren; 

 De actie is alleen geldig voor aankopen bij bol.com; 

 De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties; 

 De actie geldt alleen op goederen die in Nederland aangekocht zijn en de deelnemer dient te beschikken over een geldig 

Europees bankrekeningnummer;  

 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene actievoorwaarden en deze 

bijzondere actievoorwaarden van Philips zoals vermeld op 

http://www.philips.nl/content/dam/Netherlands/promotion/pdf/Actievoorwaarden%20Cashback%20Android%20Aftergl

ow.pdf; 

 Druk- en zetfouten voorbehouden. 

 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met Philips Consumer Care.Voor vragen over TV acties kan je 
contact opnemen met 0900 202 08 71 (€1,00 per gesprek) en voor alle overige acties met 0900 202 11 77 (€0,50 per gesprek). 
Philips Consumer Care is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 18.00 uur. 


