
Avance collectie

Airfryer

30 dagen
op proef
Niet tevreden?

Geld terug!*

Consumentenbond:

“Wil je een
hetelucht friteuse, 
dan adviseren wij 

de Philips
Airfryer.”

Bron: consumentenbond.nl
2015

• Gezonder frituren. Tot 80% minder vet.**

• Gemakkelijk schoon in slechts 90 seconden

•  Gebruik elke dag om te frituren, grillen, 
roosteren en braden

*  Voor actievoorwaarden zie ommezijde.
**Verse friet uit de Airfryer vergeleken met verse friet bereid in een conventionele Philips-frituurpan

Dé heteluchtfriteuse met 
100% krokant garantie
Unieke Rapid Air-technologie



Niet tevreden? Stuur het product dan binnen 30 dagen retour en je ontvangt het 
aankoopbedrag terug. Hieronder lees je hoe dit werkt en voor welke producten  
dit geldt.

Hoe mijn product terug te sturen?
Ga naar www.philips.nl/acties, klik op de betreffende actie en vul het 
registratieformulier in. Na je registratie ontvang je een e-mail waar de 
vervolgstappen in beschreven staan. Na ontvangst van alle benodigde gegevens, 
sturen wij een bevestigingsmail. Hierna streven we ernaar het aankoopbedrag 
binnen 4 weken na ontvangst van je product op je rekening te storten.

30 dagen op proef

Actievoorwaarden:
•  Deze actie geldt enkel voor aankopen door consumenten gedaan in 

Nederland in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017
•  Deze actie geldt op de Philips Airfryer HD9623/10, HD9622/20, HD9621/90, 

HD9620/00, HD9247/90, HD9240/90, HD9240/30, HD9230/50, 
HD9230/20, HD9220/20, HD9642/20, HD9643/10 of HD9248/90

•  Philips aanvaardt max. 3 registraties per deelnemend product per deelnemer
•  Terugsturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen 30 dagen na de 

aankoopdatum van het product zoals vermeld op het aankoopbewijs
•  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of 

aanbiedingen
•  Philips accepteert uitsluitend voldoende gefrankeerde retourzendingen 

voorzien van aankoopnota (kopie), product en registratiebewijs, welke binnen 
30 dagen na aankoop van het product opgestuurd zijn. Philips vergoedt geen 
verzendkosten

•  Het product dient in perfecte staat te zijn en in de originele verpakking te 
worden teruggestuurd

• Het bedrag kan enkel via bank-, giro-overschrijving worden overgemaakt
•  Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag 

dan je ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de registratie te voltooien

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 kun je richten aan de Philips Consumen-
tenlijn op 0900 202 11 77 (€0,50 per gesprek). Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt teneinde het aankoopbedrag aan 
je uit te keren, Philips hanteert een Privacybeleid dat je kunt terugvinden op www.philips.nl/privacypolicy.

www.philips.nl/airfryer


