Espresso

90 dagen
op proef*
Niet tevreden? Geld terug

90 jours
à l’essai*
Satisfait ou
remboursé!

Heerlijke cappuccino, verrassend eenvoudig.
Un cappuccino savoureux, une simplicité absolue.
* Zie www.philips.nl/acties of www.philips.be/acties voor de uitgebreide actievoorwaarden
of zie achterzijde actieleaflet.
* Voir www.philips.be/actions ou le dépliant pour toutes les conditions de l’action.

Test mij 90 dagen
Niet tevreden? Stuur het product dan binnen 90 dagen retour en je ontvangt het
aankoopbedrag terug. Hieronder lees je hoe dit werkt en voor welke producten dit geldt.
Registreer het product enkel als je deze gaat retourneren, dit hoeft niet op voorhand.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Ga naar www.philips.nl/acties en klik op de betreffende actie en vul je gegevens in.
Na registratie ontvang je een e-mail waar de vervolgstappen in beschreven staan om
je product retour te sturen.
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.

Deelnemende typenummers :

90 dagen
op proef*
Niet tevreden?
geld terug!

EP2220/10
EP2221/40
EP2224/19
EP2224/40
EP2230/10
EP2231/40
EP2235/40
EP3221/40

EP3241/50
EP3246/70
EP4346/70
EP4349/70
EP5441/50
EP5444/90
EP5447/90

Actievoorwaarden
• Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in Nederland in de
periode van 01/01/2021 t/m 31/12/2021.
•		Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
•		Terugsturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen de 90 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 retourzendingen voorzien van het aankoopbewijs (kopie) en
registratiebewijs binnen 90 dagen na aankoop.
•		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.
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/PhilipsCare_NL		

Facebook.com/PhilipsNederland

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.

Test mij 90 dagen
Niet tevreden? Stuur het product dan binnen 90 dagen retour en je ontvangt het
aankoopbedrag terug. Hieronder lees je hoe dit werkt en voor welke producten dit geldt.
Registreer het product enkel als je deze gaat retourneren, dit hoeft niet op voorhand.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Ga naar www.philips.be/acties en klik op de betreffende actie en vul je gegevens in.
Na registratie ontvang je een e-mail waar de vervolgstappen in beschreven staan om
je product retour te sturen.
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.

Deelnemende typenummers :

90 dagen
op proef*
Niet tevreden?
geld terug!

EP2220/10
EP2221/40
EP2224/19
EP2224/40
EP2230/10
EP2231/40
EP2235/40
EP3221/40

EP3241/50
EP3246/70
EP4346/70
EP4349/70
EP5441/50
EP5444/90
EP5447/90

Actievoorwaarden
• Deze actie geldt alleen voor aankopen door consumenten gedaan in België of GrootHertogdom Luxemburg in de periode van 01/01/2021 t/m 31/12/2021.
•		Deze actie geldt alleen op bovenstaande typenummers.
•		Terugsturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen de 90 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 retourzendingen voorzien van het aankoopbewijs (kopie) en
registratiebewijs binnen 90 dagen na aankoop.
•		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.

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.be/acties of bel met de
Philips Consumentenlijn: België: 027 007260 (lokaal tarief) Groot-Hertogdom Luxemburg:
24871095 (lokaal tarief). (lokaal tarief, additionele kosten kunnen in rekening worden
gebracht door uw (mobiele) netwerk provider.)
twitter.com/PhilipsCare_BE

Facebook.com/PhilipsBelux

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 Belgium N.V., vragen of opmerkingen kun je richten aan de
Philips Consumentenlijn op België: 027 007260 (lokaal tarief), Groot-Hertogdom Luxemburg: 24871095 (lokaal
tarief). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde het cashbackbedrag te kunnen storten, Philips
hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.be/privacypolicy

Testez-moi pendant 90 jours
Vous n’êtes pas satisfait ? Retournez le produit dans les 90 jours et nous vous remboursons le
montant de l’achat. Enregistrez votre produit uniquement quand vous allez le retourner, ce
n’est pas nécessaire de le faire d’avance.
Étape 1: Rendez-vous sur www.philips.be/actions, cliquez sur l’action concernée et
remplissez vos données.
Étape 2: Après l’enregistrement, vous recevrez un e-mail avec les prochaines étapes pour
retourner votre produit.
Étape 3: Après la réception du produit et notre approbation vous recevrez un e-mail de
confirmation. Nous nous efforçons de verser le montant de votre achat sur votre
compte bancaire dans un délai de 4 semaines.
Produits participants :

90 jours
à l’essai*
Satisfait ou
remboursé!

EP2220/10
EP2221/40
EP2224/19
EP2224/40
EP2230/10
EP2231/40
EP2235/40
EP3221/40

EP3241/50
EP3246/70
EP4346/70
EP4349/70
EP5441/50
EP5444/90
EP5447/90

Conditions de l’action
• Cette action est uniquement valable pour les achats effectués par des consommateurs
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg dans la période du 01/01/2021 au
31/12/2021 inclus.
• Cette action ne concerne que les références ci-dessus.
• Le retour de produits n’est possible que dans les 90 jours suivant la date d’achat du
produit, tel qu’indiqué sur la preuve d’achat.
• Philips accepte un max de 3 inscriptions par participant.
• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions et/ou offres.
• Philips accepte uniquement les retours accompagnés de la preuve d’achat (copie) du
produit et de la preuve d’enregistrement.
• Le produit doit être en parfait état et être renvoyé dans son emballage d’origine
• Philips se réserve le droit de modifier l’action.
• Le montant vous sera versé par virement bancaire uniquement.
• Le participant à cette action doit être majeur. Pas encore majeur? Demandez à votre
parent ou à votre responsable légal de procéder à l’inscription.

Vous trouverez plus d’informations et la liste des magasins participants en surfant sur
www.philips.be/actions ou en appelant la ligne Consommateurs : Belgique : 027 007260
(tarification locale) Grand-Duché de Luxembourg : 24871095 (tarification locale). (Tarif local,
des frais supplémentaires peuvent être facturés par votre fournisseur de réseau (mobile)).
twitter.com/PhilipsCare_BE

Facebook.com/PhilipsBelux

Philips décline toute responsabilité à l’égard de retards ou d’embarras lors de l’exécution de cette action et qui seraient
indépendants de sa volonté. Cette action est organisée par Philips Belgium N.V. Pour toute question ou remarque,
adressez-vous à la ligne Consommateurs Philips. Pour la Belgique : 027 007260 (tarification locale). Pour le GrandDuché de Luxembourg : 24871095 (tarification locale). Vos données personnelles seront traitées afin de permettre le
traitement de votre retour. Philips applique dans ce contexte une politique de respect des données privées que vous
pouvez trouver à l’adresse www.philips.be/privacypolicy

