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SCHRIJF EEN REVIEW OVER UW SAECO 
ESPRESSOMACHINE EN ONTVANG EEN 
GRATIS DUBBELWANDIGE GLAZENSET*

WIJ WAARDEREN 
UW MENING

*Actie geldig van 12 september t/m 31 oktober

Saeco is a trademark of Royal Phi l ips



Actievoorwaarden:
• Deze actie is geldig in Nederland.
• Deze actie geldt alleen in de periode 12/09/2016 t/m 31/10/2016.
• Deze actie geldt alleen voor reviews van onderstaande Saeco-modellen:
 HD8914/01 – HD8924/01 – HD8917/01 – HD8927/01 – HD8975/01 – HD8977/01 – 

HD8911/01 – HD8921/01 – HD8911/21
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 14/11/2016 in ons bezit te zijn.
• De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel.
• Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd.
• Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
• Deze actie is enkel geldig wanneer de review is geplaatst op kieskeurig.nl en de site
 van deelnemende retailers.
• 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.

Deelnemende retailers: 
Coolblue, Bol.com, Create2fit en Wehkamp.

Deelnemende modellen:
HD8914/01 – HD8924/01 – HD8917/01 – HD8927/01 – HD8975/01 – HD8977/01 
HD8911/01 – HD8921/01 – HD8911/21 

Hoe ontvangt u de glazenset?
1. Ga naar website van de retailer waar u de espresso machine gekocht heeft en 

plaats uw review. Bewaar de bevestigingsmail.

2. Ga naar www.philips.nl/acties en meld u aan. Tijdens het registreren dient 
u een foto/scan van de bevestigingsmail van de review te uploaden. Het 
insturen van een kopie van de bevestigingsmail van de review 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 Personal Health
Review actie Saeco
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven
Nederland

Na ontvangst van alle bovenstaande documenten en na verificatie van de review 
wordt de glazenset binnen de 4 weken naar u toegezonden.

*Afbeelding kan afwijken van het ontvangen pakket


