
Naadloos van telefoon 
naar printer.

Nu tot €40,- cashback 
op de HP ENVY serie

HP Mobile Printing

Rechtstreeks printen 
vanaf uw mobiel

Beschikbaar op nieuwe 
draadloze printers van HP

...
Snelle en eenvoudige 

instelling



Koop nu een HP ENVY printer en ontvang cashback.
Profiteer daarnaast van extra cashback bij gelijktijdige aankoop van een 2-pack inkt.

Profiteer nu van een aantrekkelijke cashback tot wel €40,- bij aankoop van een geselecteerde  

HP ENVY All-in-One printer. Of verhoog je cashback tot wel €45,- als je er gelijktijdig een nieuw 

2-pack inkt bij koopt. 

Met deze draadloze printers kun je printen, scannen, kopiëren en zelfs faxen. Je print foto’s van 

professionele kwaliteit en zonder witranden. En naast het gebruik vanaf je laptop of PC, print je 

heel eenvoudig vanaf je smartphone of tablet. De cashbackbedragen van de actieproducten vind je 

terug in onderstaand schema.

 
Actiemodellen printer

Productnr. 
printer 

Cashback
printer

 
2-Pack

 
Productnr. 2-Pack 

Maximale 
cashback

HP ENVY 5540 All-in-One G0V53A €20,- 62 N9J71AE €25,-

HP ENVY 5640 All-in-One B9S59A €30,- 62 N9J71AE €35,-

HP ENVY 7640 All-in-One E4W47A €40,- 62 N9J71AE €45,-

Ga voor meer informatie naar hp.nl/mobielprinten



HP ENVY 5540 All-in-One*
Printen, scannen, kopiëren, foto’s, internet

HP ENVY 7640 All-in-One 
Printen, scannen, kopiëren, faxen, foto’s, internet

HP ENVY 5640 All-in-One**
Printen, scannen, kopiëren, foto’s, internet

Printen, scannen, kopiëren, foto’s, internet

Printen, scannen, kopiëren, foto’s, internet

€5,- extra cashback

€25,- 
cashback

€45,- 
cashback

€35,- 
cashback

+

+

+

=

=

=

€5,- extra cashback
HP 62 originele zwarte/drie-kleuren 
inktcartridges, 2-pack

€5,- extra cashback
HP 62 originele zwarte/drie-kleuren 
inktcartridges, 2-pack

HP 62 originele zwarte/drie-kleuren 
inktcartridges, 2-pack

Nu €40,- 
cashback

Nu €20,- 
cashback

Nu €30,- 
cashback

*Actie geldt ook voor de HP ENVY 5542 en 5544 All-in-One printer.

**Actie geldt ook voor de HP ENVY 5642 All-in-One en de 
HP ENVY 5644 All-in-One.
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Koop tussen 15 augustus en 31 oktober 2016 één van de geselecteerde  

HP ENVY All-in-One printers en profiteer van cashback.

Hoe kom je in aanmerking voor deze cashbackactie?
1. Je hebt tussen 15 augustus en 31 oktober 2016 één van de geselecteerde  

HP ENVY All-in-One printers, met of zonder 2-pack inkt, gekocht bij één van de deelnemende 

verkooppunten.

2. Ga naar hp.nl/geldterug en vul de claimgegevens volledig in.

3. Vervolgens kun je de aankoopnota uploaden. Let op: als je tegelijk met de printer een HP 62 

2-pack inktcartridges hebt gekocht, moeten beide producten op de aankoopnota vermeld staan.

4. Na verificatie zal het cashbackbedrag incl. BTW naar je rekeningnummer worden overgemaakt.

Je kunt het cashbackbedrag claimen tot uiterlijk 30 dagen na aankoop van je nieuwe printer.

Wanneer ontvang je het geld?
Zodra je claim via hp.nl/geldterug is goedgekeurd, krijg je het bedrag binnen 45 dagen op je 

bankrekening gestort. Er geldt een maximum van 5 stuks printers/2-packs inktcartridges per klant.

Ga voor de volledige voorwaarden naar hp.nl/geldterug.

Voorwaarden HP ENVY  
All-in-One cashbackactie.
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