Philips Sonicare 60 dagen op proef
Als je tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 een Philips Sonicare
elektrische tandenborstel of Airfloss aanschaft bij Coolblue, ontvang je van Philips de
mogelijkheid om het product tot 60 dagen na aankoop terug te sturen. Dit zijn dus 30
dagen bovenop de 30 dagen tevredenheidsgarantie van Coolblue. Omdat je deze 30 dagen
extra krijgt van Philips, moet je hier nog een aantal stappen voor ondernemen.

Actie:
60 dagen op proef na registratie bij Philips. Let op: m
 eld jouw product alleen aan als je
deze retour wilt sturen.

Looptijd:
1 januari 2020 tot 31 december 2020. Meld jouw product alleen aan bij Philips als je deze
binnen 60 dagen na aankoop retour wilt sturen.

Wat heb je nodig?
❏ Persoonsgegevens
❏ Foto of kopie van het aankoopbewijs
❏ Streepjescode

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 één Philips Sonicare elektrische
tandenborstel of Airfloss via Coolblue.
2. Ben je niet tevreden over het product en wil je het binnen 60 dagen na aankoop
terug sturen? Ga dan naar de a
 ctiesite van Philips.
3. Vul het registratieformulier binnen 60 dagen na aankoop van jouw product in om
gebruik te maken van deze actie.
4. Na registratie ontvang je een e-mail van Philips met de vervolgstappen die je moet
ondernemen om het product retour te sturen.
5. Als Philips het product heeft ontvangen en goedgekeurd, ontvang je een
bevestigingsmail. Philips streeft ernaar om het aankoopbedrag binnen 4 weken, na
het versturen van de bevestigingsmail, op je rekening te storten.

Geldigheid
●

Deze actie is geldig in Nederland.

●

Philips aanvaardt max 3 registraties per persoon.

●

Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties van Philips.

●

Let op: de actie is niet geldig op opzetborstels die je bij de elektrische tandenborstel
hebt gekocht.

