
cashback*

Nu tijdelijk
tot

€25

www.meethue.com/cashback Kijk op de achterkant voor de actievoorwaarden.
* Deze actie loopt van 1 t/m 31 december 2019.

Breng je 
huis tot leven 
met slimme 
verlichting 



Nu tot €25 korting op 
Philips Hue starterkits

Actievoorwaarden:
• Deze actie geldt alleen op deelnemende Philips Hue starterkits. Voor een volledig overzicht 
   ga naar www.meethue.com/cashback
• Maximaal drie inschrijvingen per deelnemer voor deze actie.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen bij deelnemende retailers en door consumenten gedaan   
   woonachtig in Nederland, België en Luxemburg in de periode van 1 t/m 31 december 2019.
• Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je ouder 
   of wettelijke vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien.
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 15 januari 2020 in ons bezit te zijn.
• Het bedrag kan alleen via bankoverschrijving aan je worden overgemaakt.
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
• Signify behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.

Deze actie wordt georganiseerd door Signify Netherlands B.V.. Voor vragen of opmerkingen bel de Philips Consumentenlijn op 
00800-74454775 (lokaal tarief). Signify is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten 
haar macht ligt. Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om het cashback bedrag aan je uit te keren. Het Signify privacybeleid 
kun je terugvinden op www.meethue.com/privacy

Meedoen is eenvoudig!
Stap 1:  Koop één van de deelnemende Philips Hue starterkits en bewaar het aankoopbewijs.

Stap 2:  Ga naar www.meethue.com/cashback en klik op 'Claim hier je cashback'.

Stap 3:  Vul het inschrij�ormulier in en upload een kopie van je aankoopbewijs.

Je ontvangt via mail de status van je terugbetaling. We streven ernaar de terugbetaling binnen 
4 weken na goedkeuring terug te storten op de vermelde bankrekening. 

Philips Hue starterkit 
- wit en gekleurd licht 
- 3 lampenmet E27-�tting 
- 2 dimmer switches 
- Hue bridge

cashback
€25

Philips Hue starterkit 
- wit en gekleurd licht 
- 3 lampen met GU10-�tting 
- Hue bridge

cashback
€25

Philips Hue starterkit 
- wit en gekleurd licht 
- 2 lampen met E27-�tting 
- 1 dimmer switch 
- Hue bridge

cashback
€20

Philips Hue starterkit 
- warm tot koelwit licht 
- 3 lampen met E27-�tting 
- 1 dimmer switch 
- Hue bridge

cashback
€15

Philips Hue starterkit 
- warmwit licht 
- 3 lampen met E27-�tting 
- 1 dimmer switch 
- Hue bridge

cashback
€10


