
Geldig op alle Philips 
elektrische tandenborstels 
en AirFloss modellen.

* Zie actievoorwaarden

Test mij 60 dagen

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 Nederland B.V., vragen of opmerkingen kun je 
richten aan de Philips Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (lokaal tarief). Je persoonsgegevens zullen 
worden verwerkt teneinde de cashback aan je uit te keren, Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt 
terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

Niet tevreden? Stuur het product dan binnen 60 dagen retour en je ontvangt 
het aankoopbedrag terug. Hieronder lees je hoe dit werkt en voor welke 
producten dit geldt.

STAP 1:  Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie en vul 
je gegevens in. 

STAP 2:  Na registratie ontvang je een e-mail waar de vervolgstappen in 
beschreven staan om je product retour te sturen.

STAP 3:  Na ontvangst van het product en onze goedkeuring ontvang je en 
bevestigingsmail en streven we ernaar het aankoopbedrag binnen 4 
weken op je bankrekening te storten.

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties of bel met de 
Philips Consumentenlijn: 0900 202 11 77 (lokaal tarief, additionele kosten kunnen in rekening 
worden gebracht door uw (mobiele) netwerk provider).

 twitter.com/PhilipsNL   Facebook.com/PhilipsNederland

Actievoorwaarden

• Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in 
Nederland in de periode van 1 januari t/m 31 december 2020 .

• Deze actie geldt op ALLE Philips elektrische tandenborstels en AirFloss.
•  Terugsturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen de 60 dagen na 

de aankoopdatum van het product zoals vermeld op het aankoopbewijs.
• Philips aanvaardt max 3 registraties per persoon.
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of 

aanbiedingen. 
•  Wij accepteren uitsluitend voldoende gefrankeerde retourzendingen 

voorzien van het aankoopbewijs (kopie), en registratiebewijs binnen de 60 
dagen na aankoop. Philips vergoedt geen verzendkosten.

•  Het product dient in goede staat te zijn en in de originele verpakking te 
worden teruggestuurd.

• Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
• Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving aan je worden overgemaakt.
•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag 

dan je ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien. 

60 dagen 
op proef*

Niet tevreden?
Geld terug




