Ontvang 2 toegangskaarten voor de
Efteling tijdens de Philips dagen
Je hebt een product gekocht waarbij je 2 Philips toegangskaarten voor de Efteling ontvangt. Tof!
Aangezien je deze kaarten niet van Coolblue ontvangt, moet je nog een aantal stappen uitvoeren
om het in ontvangst te nemen. Wat je moet doen, lees je hieronder.

Looptijd:
18 augustus 2018 tot 22 november 2018. Meld je aan voor 30 november 2018 om 2
toegangskaarten voor de Efteling tijdens de Philips dagen te ontvangen.

Wat heb je nodig?
●
●
●

Persoonsgegevens
Aankoopbewijs
Serienummer van de verpakking

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 18 augustus en 22 november een Philips actieproduct via Coolblue.nl
2. Registreer je Philips uiterlijk voor 30 november 2018 via
https://philips.responsemanager.eu/nl_nl/1001608
3. Vul het online aanmeldformulier in.
4. Upload een kopie van het aankoopbewijs en vul de streepjescode uit de verpakking (EAN)
in.

Voorwaarden:
●

●
●

●

Je ontvangt bij aankoop van 1 van bovenstaande Philips producten 2 toegangskaarten
voor 1 van de Philips dagen in de Efteling.
○ Deze dagen vinden plaats op 25-11-2018 | 8-12-2018 | 2-2-2019. J e kan op 1 van
deze dagen je toegangskaarten gebruiken. Op alle andere dagen van het jaar zijn
de toegangskaarten van deze actie niet geldig.
De toegangskaarten dienen tevens als uitrijkaart om het parkeerterrein van de Efteling te
verlaten. Deze dien je te bewaren om te scannen bij de slagboom van de Efteling.
Het is mogelijk dat 1 van de bovenstaande dagen niet meer beschikbaar is tijdens de
reservering, deze dag is dan volgeboekt. Je kan dan toegangskaarten bestellen voor 1 van
de andere beschikbare dagen. Indien er geen toegangskaarten meer beschikbaar zijn, zijn
alle Philips dagen in de Efteling helaas volgeboekt.
Geef tijdens het bestelproces aan voor welke dag je de toegangskaarten wilt ontvangen en
hoeveel je er eventueel bij wilt kopen (meer informatie daarover volgt).

●

●

De toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht aan/via derden,
ook kunnen deelnemers aan de actie geen aanspraak maken op een
financiële compensatie.
Tijdens de Philips-dagen in de Efteling worden er eventueel foto’s of filmpjes gemaakt voor
promotionele doeleinden, hierop kunnen bezoekers van het park te zien zijn. Wanneer je
deelneemt aan de actie verleent de deelnemer hiervoor zijn akkoord en geeft Philips het
recht deze beelden voor promotionele doeleinden te gebruiken.

Extra mogelijkheden:
●
●

Je hebt de mogelijkheid om maximaal 2 extra toegangskaarten voor één van de
Philips-dagen in de Efteling bij te kopen à €19,- per stuk.
Het is niet mogelijk extra toegangskaarten voor verschillende Philips-dagen in de Efteling
te bestellen. Alle kaarten dienen op één en dezelfde dag gebruikt te worden.

