
Nu tot €80,- cashback 
op de HP Off iceJet Pro serie

Actiemodellen printer Productnummer
Cashback
printer

HP Instant 
Ink tegoed1

HP ENVY 5020 All-in-One printer M2U91B - €10,-

HP ENVY 5030 All-in-One printer M2U92B - €10,-

HP ENVY 5032 All-in-One printer M2U94B - €10,-

HP ENVY Photo 6220 All-in-One printer K7G21B €15,- €10,-

HP ENVY Photo 6230 All-in-One printer K7G25B €15,- €10,-

HP ENVY Photo 6232 All-in-One printer K7G26B €15,- €10,-

HP ENVY Photo 6234 All-in-One printer K7S21B €15,- €10,-

HP ENVY Photo 7130 e-All-in-One printer Z3M47B €25,- €10,-

HP ENVY Photo 7134 e-All-in-One printer Z3M48B €25,- €10,-

HP ENVY Photo 7830 All-in-One printer Y0G50B €25,- €10,-

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. 1 Geldt alleen op Instant Ink geschikte printers. Druk- en zetfouten voorbehouden. 2 Met uitzondering op de ENVY 
All-in-One 5030 serie. Hierop geldt alleen de Instant Ink tegoed actie.

Nu cashback én HP Instant Ink tegoed op 
geselecteerde HP ENVY All-in-One printers

Van mobiel naar schitterende foto’s

Actievoorwaarden
Koop tussen 1 mei t/m 31 oktober 2018 één van de geselecteerde ENVY All-in-One printers en profi teer 
van cashback en HP Instant Ink tegoed.

Hoe kom je in aanmerking voor deze cashback actie en Instant Ink tegoed?
1. Koop tussen 1 mei t/m 31 oktober 2018 één van de geselecteerde ENVY All-in-One printers bij een 

verkooppunt in Nederland.

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

3. Upload de aankoopnota van je printer. 

4. Na verifi catie zal het cashback bedrag incl. btw naar je worden overgemaakt.2 Daarnaast ontvang je 
een unieke code waarmee je je Instant Ink tegoed t.w.v. €10,- incl. btw kunt claimen bij aanmelding 
via hpinstantink.nl

Je kunt het cashback bedrag claimen tot uiterlijk 30 dagen na aankoop van jouw nieuwe printer.  

Wanneer ontvang je het geld?
Zodra jouw claim via hp.nl/geldterug is goedgekeurd, krijg je het bedrag binnen 45 dagen op jouw 
bankrekening gestort. Er geldt een maximum van 5 printers per klant. Ga voor de volledige voorwaarden 
naar hp.nl/geldterug.

De cashback bedragen van de actieproducten vind je terug in onderstaand schema. 

Actieperiode van 1 mei t/m 31 oktober 2018.

Bespaar tot 
70% op Inkt1



Koop nu een van onderstaande HP ENVY Photo All-in-One printers 
en ontvang tot €25,- cashback én HP Instant Ink tegoed
Met de ENVY Photo All-in-One print je eenvoudig draadloos vanaf je mobiel levensechte foto’s randloos. 
Profi teer nu van de aantrekkelijke cashbacks. Meld je nu aan voor HP Instant Ink en profi teer direct van 
€10,- HP Instant Ink tegoed.

+
€15,-

cashback
€10,-

HP Instant Ink tegoed

*Deze actie geldt op de volgende productnummers: K7G25B/K7G21B/K7G26B/K7S21B

Bij aanmelding voor HP Instant InkHP ENVY Photo All-in-One 6200 serie*

+
*Deze actie geldt op de volgende productnummers: Z3M47B/Z3M48B

€25,-
cashback

€10,-
HP Instant Ink tegoed

Bij aanmelding voor HP Instant InkHP ENVY Photo All-in-One 7100 serie*

++
€10,-

HP Instant Ink tegoed
€10,-

HP Instant Ink tegoed

*Deze actie geldt op de volgende productnummers: Y0G50B*Deze actie geldt op de volgende productnummers: M2U91B /M2U92B  /M2U94B

€25,-
cashback

Bij aanmelding voor HP Instant InkBij aanmelding voor HP Instant Ink HP ENVY Photo All-in-One 7830 serie*HP ENVY All-in-One 5030 serie*

De juiste inkt, precies 
op tijd, voor minder.

PRINT REGELMATIG

100 PAGINA’S PER MAAND

Minder printen? 
Neem tot 100 ongebruikte pagina’s mee

Meer printen? 
20 pagina’s extra voor slechts €1

€4,99
PRINT VAAK

300 PAGINA’S PER MAAND

Minder printen? 
Neem tot 300 ongebruikte pagina’s mee

Meer printen? 
25 pagina’s extra voor slechts €1

€9,99
PRINT SOMS

50 PAGINA’S PER MAAND

Minder printen? 
Neem tot 50 ongebruikte pagina’s mee

Meer printen? 
15 pagina’s extra voor slechts €1

€2,99

Dit zijn de plannen:

De plannen zijn inclusief cartridges en bezorgkosten. Je kunt de service op elk gewenst moment opzeggen.

Ontvang nu HP Instant Ink tegoed bij aankoop van een 
HP ENVY 5030 All-in-One printer

Orginele HP Inkt. Automatisch besteld door jouw printer en gratis 
thuisbezorgd op het moment dat je het nodig hebt.
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