
Espressomachine

Gratis
Welkomstpakket**

2 x 500 gr Jacqmotte espressobonen en 1 ontkalker

* CoffeeSwitch (switchen tussen gewone koffie en espresso) 
enkel beschikbaar bij de Philips 4000 serie.

** Het Philips - Jacqmotte welkomstpakket bevat 2 zakken Jacqmotte 
espresso koffiebonen (500g) en een ontkalker (250ml). 

Espresso of gewone koffie* 
met versgemalen bonen

 Ontdek het zelf met dit welkomstpakket** 
van Philips en Jacqmotte



Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. Deze actie wordt 
georganiseerd door Philips Belgium N.V., vragen of opmerkingen kunt u richten aan de Philips Consumentenlijn op België: 070-700036 (0,15 €/
min.), Groothertogdom Luxemburg : 24871095 (€0,10 /min). Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de premium te kunnen 
toesturen, Philips hanteert een Privacybeleid dat u kunt terugvinden op www.philips.be/privacypolicy.

Ga naar www.philips.be/acties, klik op de betreffende actie en vul het registratieformulier in. 
Tijdens het registreren dient u een foto/scan van het aankoopbewijs en de streepjescode te 
uploaden. 

Het insturen van een kopie van het aankoopbewijs en de volledige originele (!) streepjescode 
van de verpakking kan eventueel ook per post. U dient de genoemde documenten dan samen 
met de bevestigingsmail die u ontvangt na de registratie op te sturen naar:

Philips Consumer Lifestyle - Postbus 81 - 3900 Overpelt - België

Na ontvangst van alle bovenstaande documenten streven we ernaar het welkomstpakket binnen 
4 weken naar u toe te zenden

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.be/acties   
of bel met de Philips Consumentenlijn:  
België: 027007260 (lokaal tarief) - Luxemburg: 24871095 (lokaal tarief) 

 twitter.com/PhilipsBeLux

Niet op de openbare weg gooien, verantwoordelijke uitgever: Frank Dendas, Twee-stationsstraat 80, 1070 BRUSSEL 

Actievoorwaarden

•  Deze actie geldt alleen voor aankopen in de periode van 1/04/2015 t/m 31/05/2015.
• Deze geldt alleen voor de volgende typenummers: HD8841/01, HD8844/01, HD8847/01
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 15/06/2015 in ons bezit te zijn. De officiele 

verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen
• Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd
• Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren
• Philips behoudt zich zich het recht voor de actie te wijzigen
• Philips aanvaardt slechts één deelname per apparaat
• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Belgie en Groot-Hertogdom Luxemburg
• Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar.  Nog geen 18?  Vraag dan uw ouder 

of wettelijk vertegenwoordiger om de registratie te voltooien.

Hoe ontvangt u 
een welkomstpakket?

HD8841/01 HD8844/01 HD8847/01

4000 serie


