
Airfryer

Dubbel genieten 
voor de hele familie

Maak elke
week kans op

een TUI
reischeque

t.w.v. €2.500,-
Reischeque

Dit document is symbolisch en vertegenwoordigt geen enkele waarde. Slechts door TUI Nederland N.V. met een uniek 

nummer uitgegeven reischeques zijn inwisselbaar met inachtneming van de daarop vermelde waarde en voorwaarden.

TUI.nl | 130 winkels | 0900 8847  | € 0,70
per gesprek

ter waarde van

2.500∏



HD9220 
HD9225 

HD9230
HD9240

Stap 1:  Koop één van onderstaande actieproducten.
Stap 2:  Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie.
Stap 3:  Vul het inschrijfformulier in en upload een foto/scan van het aankoopbewijs.
Stap 4:  Geef om kans te maken op de TUI reischeque aan wat jouw favoriete 

reisbestemming is en waarom jij de TUI reischeque moet winnen. 

Het insturen van een kopie van het aankoopbewijs kan eventueel ook per post. 
Je dient het aankoopbewijs dan samen met de bevestigingsmail die je ontvangt 
na de inschrijving op te sturen naar:

Philips Nederland B.V.
t.a.v. Consumer Lifestyle
Postbus 8547
5605 KM Eindhoven

Hoe maak je kans op een 
TUI reischeque t.w.v. € 2.500,-?

Deelnemende
producten

Actievoorwaarden:
De actie wordt georganiseerd door Philips Nederland B.V. Boschdijk 525, 5621 JG
Eindhoven, Nederland (“Philips”).Voor vragen of klachten over deze actie kunt u 
contact opnemen met de Philips Consumentenlijn: 0900 202 11 77 (€ 0,50 per gesprek) 
•  Door deel te nemen aan de actie via www.philips.nl/acties, verklaren de deelnemers 

te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland, in 

de periode van 4 april t/m 30 juni 2016.
•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 14 juli 2016 in ons bezit te zijn. 
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
•  Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
•  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. Philips 
medewerkers zijn uitgesloten van deze actie.



•  Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het 
uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

•  Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en 
de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, 
het risico op onderbrekingen en - meer in het algemeen - de risico’s die inherent zijn 
aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging 
van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting 
door eventuele virussen op het netwerk. 

•  Philips kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
- Transmissies via het internet
- Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
- De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
- Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook
•  Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door 

Philips in verband met de actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht of aan 
andere partijen gegeven (www.philips.nl/privacypolicy).

•  Philips behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden en/of prijzen te wijzigen, 
dit zal echter niet ten nadele van de consument geschieden.

•  Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, 
inzendingen in strijd met de wet zijn ongeldig. Geschillen die verband houden met 
deze actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Actievoorwaarden TUI Reischeque:
•  Onder de deelnemers zal over de aankopen in de periode van 4 april t/m 31 mei

2016 per week van aankoop een winnaar van de TUI reischeque worden 
geselecteerd. In totaal zullen er 8 TUI reischeques worden weggegeven.

•  Het selecteren van de winnaars gebeurt uiterlijk 14 juli. De winnaars zullen uiterlijk 
binnen 4 weken telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht.

•  Uitsluitend volledige inzendingen zullen voor deelname in aanmerking komen. 
•  Indien een winnaar van de actie niet reageert binnen twee weken na de 

bekendmakingsdatum, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan een nieuwe 
deliberatie plaatsvinden.

•  Een winnaar wint een TUI reischeque t.w.v. € 2.500,-. De TUI reischeque kan bij elke 
TUI winkel in Nederland dienen als betaalmiddel voor vakantiereizen uit het totale 
touroperator assortiment van TUI, reis- en/of annuleringsverzekering, vliegtickets en 
trein- en/ of bootbiljetten.

•  De TUI reischeque is geldig tot 3 jaar na datum van uitgifte en is niet inwisselbaar 
tegen contanten.

twitter.com/PhilipsNL Facebook.com/PhilipsNederland

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.nl/acties  
of bel met de Philips Consumentenlijn: 0900 - 202 11 77 (€ 0,50 per gesprek)

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 kunt u richten aan de Philips 
Consumentenlijn op 0900 202 11 77 (€0,50 per gesprek). Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde de 
cashback aan u uit te keren, Philips hanteert een Privacybeleid dat u kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

www.philips.nl/airfryer


