Hoe bestel ik de films?

Krijg 10 films cadeau!

In deze actie krijgt u 10 voucher codes om 10 films bij
Rakuten TV te huren. Als u de film hebt besteld, hebt u 48
uur om deze te bekijken. De vouchers kunnen tot uiterlijk
31 mei 2020 worden aangevraagd. De vouchers verliezen
hun geldigheid na 31 december 2020. De vouchers werken
alleen in Nederland.

Zo doet u mee: koop een Philips actiemodel.
Ga naar www.philips.nl/acties en selecteer de actie:
krijg 10 films cadeau!. Volg de stappen. Houd uw
aankoopbewijs bij de hand. U ontvangt na registratie per
e-mail een bevestiging met de vouchercodes voor uw
gratis films.
Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties.
Of bel naar de consumentenlijn: 0900 202 08 71.
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00 uur en
zaterdag van 09.00 - 18.00 uur.

Hoe vraagt u de vouchers aan en bestelt u de films?

1

Ga naar www.philips.nl/acties
en selecteer de actie 10 films
cadeau! U ontvangt dan de
voucher codes.

3

Kies uw film uit het
overzicht.

2

Om de film te bestellen:
Druk op de Rakuten knop
op uw afstandsbediening
en log in.

4

Voer de voucher code in
en geniet van uw film op
uw Philips tv.

Actievoorwaarden:
• Deze actie geldt alleen voor consumenten.
• Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in
Nederland tijdens de actieperiode 15 maart t/m 17 mei
2020. De actievouchers werken alleen in Nederland.
• Deze actie is alleen geldig bij de erkende Philips dealer.
Zie www.philips.nl/acties voor de deelnemende winkels.
• Deze actie geldt alleen op typenummers
43PUS7304/12, 43PUS7334/12, 43PUS7354/12,
43PUS7394/12, 50PUS7304/12, 50PUS7334/12,
50PUS7354/12, 50PUS7394/12, 55PUS7304/12,
55PUS7334/12, 55PUS7354/12, 55PUS7394/12,
58PUS7304/12, 65PUS7304/12, 65PUS7354/12,
70PUS7304/12, 75PUS7354/12, 50PUS7504/12,
55PUS7504/12, 55OLED754/12, 65OLED754/12,
55OLED804/12, 65OLED804/12 55OLED854/12,
65OLED854/12, 50PUS8804/12, 55PUS8804/12,
55OLED934/12, 65OLED934/12, 65OLED984/12

Televisie

Krijg 10
films
cadeau!
Ga er maar eens lekker voor zitten en
geniet van de ongelofelijke prestaties
van uw nieuwe Philips tv.

Scan mij!

• Philips is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
van de actieproducten op het verkooppunt. Assortiment
kan per winkel verschillen.
• Voor deelname aan deze actie moet het product in de
actieperiode zijn gekocht, gefactureerd én uitgeleverd.
• Afhandeling van de actie vindt plaats via
www.philips.nl/acties.
• Registreren kan tot en met 31 mei 2020.
• Per actiemodel kan slechts 1x geregistreerd worden voor
deze actie.
• Philips behoudt zich het recht voor om deze actie te
wijzigen.

Ga voor de voorwaarden en deelname naar www.philips.nl/acties. Deze actie is geldig van
15 maart tot en met 17 mei. Downton Abbey: © 2019 Focus Features. All Rights Reserved.
Pets 2: © 2019 Universal Studios. All Rights Reserved.

Waarom een Philips tv?

Deelnemende modellen*

Met een Philips tv haalt u geen apparaat in huis,
maar een beleving. Veel Philips tv’s zijn uitgevoerd
met het unieke Ambilight, dat een extra dimensie
geeft aan uw kijkervaring. Ambilight projecteert
licht in de kleuren van het scherm op de muur
achter de tv, waardoor het beeld groter lijkt , uw
ogen meer ontspannen en u helemaal op gaat in
het programma waar u naar kijkt.
Philips tv staat al tientallen jaren bekend om zijn
uitstekende beeldkwaliteit. Scherpte, contrast,
natuurlijke kleuren en vloeiende beeldovergangen
kenmerken de Oled en LED tv’s. De P5 processor
zorgt dat alle content - ongeacht de bron - altijd
optimaal op uw scherm wordt weergegeven.

65OLED984/12
- OLED+
- Bowers & Wilkins geluid
- 4-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

65OLED934/12
55OLED934/12
- OLED+
- Bowers & Wilkins geluid
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

65OLED854/12
55OLED854/12
- OLED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV
- Draaivoet

65OLED804/12
55OLED804/12
- OLED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

65OLED754/12
55OLED754/12
- UHD LED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Saphi Smart

55PUS8804/12
50PUS8804/12
- UHD LED
- Bowers & Wilkins geluid
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

55PUS7504/12
50PUS7504/12
- UHD LED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

75PUS7354/12
70PUS7304/12
- UHD LED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

65PUS7354/12
65PUS7304/12
58PUS7304/12
- UHD LED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV

43PUS73X4/12
50PUS73X4/12
55PUS73X4/12
- UHD LED
- 3-zijdig Ambilight
- P5
- Android TV
- Draaivoet

Ook aan het geluid is heel veel zorg gegeven,
waarbij voor een aantal types bovendien het
geluidssysteem van Bowers & Wilkins is toegepast.
Philips tv’s zijn ontworpen voor de Europese
markt, met gebruikmaking van kwalitatieve, echte
materialen en subtiele vormgeving.
Uiteraard zijn Philips tv’s allemaal Smart TV.
Hiermee krijgt u toegang tot een enorme
hoeveelheid content, van Youtube tot Video on
demand, games, programma gemist en oneindig
veel meer. En die met Google Assistant of Alexa
super gemakkelijk op te roepen is.
Als u de aankoop van een Philips televisie met
Ambilight overweegt , is het nu het juiste moment.
Want niet alleen geniet u dan straks van uw
favoriete tv programma’s, sportwedstrijden en
games. U krijgt nu 10 topfilms van Rakuten TV
cadeau.
Deze actie geldt van 15 maart tot en met 17 mei
2020 op de modellen die hiernaast zijn vermeld.

* Assortiment kan per winkel verschillen.

