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Belangrijke informatie voor de consument:

1. Bij aankoop één van de deelnemende actiemodellen Philips TV.
2. De doos van de tv moet bewaard blijven om er de streepjescode uit te kunnen 

knipppen.
3. Deze aankoop moet binnen de actieperiode 4 oktober t/m 22 november 2020 

uitgeleverd én gefactureerd zijn.
4. Ga naar www.philips.be/acties --> Beeld en Geluid --> ‘Performance series 

Cashback’ en volg de stappen voor de registratie.  
5. Registreren kan tot en met 29 november 2020.
6. Na het registreren krijgt men een bevestigingsmail. Deze moet worden uitgeprint en 

samen met een kopie van de aankoopnota en de originele streepjescode uit de 
doos  worden opgestuurd. Deze moeten uiterlijk 22 december 2020 in ons bezit zijn 
voor controle en goedkeuring.

7. Na goedkeuring van de inzending wordt het bedrag overgemaakt.
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Bij aankoop van een actiemodel Philips tv ontvangt uw klant tot € 200 cashback.
Deze actie geldt van 4 oktober tot en met 22 november 2020 op de modellen die hierna zijn
vermeld.

Voorwaarden: 
1. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. 
2. De actiemodellen moeten zijn verkocht bij een deelnemende winkel.
3. De winkel moet de TV bij TP Vision België ingekocht hebben.
4. Philips en TP Vision zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de 

actieproducten op het verkooppunt.
5. Om de cashback te claimen moet op tijd worden geregistreerd en moeten de gevraagde 

bijlagen op tijd zijn ingestuurd. 
6. De originele streepjescode moet uit de doos worden geknipt/gesneden en meegestuurd.   

Wijs uw klanten en uw bezorgdienst hier a.u.b. op.
7. Na goedkeuring van de inzending wordt het cashback bedrag overgemaakt, wij streven er 

naar dit binnen 4 weken uit te voeren.

Philips TV Performance cashback actie
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Deelnemende modellen*

*Assortiment kan per winkel verschillen. 

4K Ultra HD LED TV
• 3-zijdig Ambilight
• P5 Processor
• Android TV
• Dolby Vision en Dolby Atmos
• Voetjes in twee hoogtes en breedtes verstelbaar

70PUS8505/12
70PUS8535/12
70PUS8545/12

65PUS8505/12
65PUS8535/12
65PUS8545/12

4K Ultra HD LED TV
• 3-zijdig Ambilight
• P5 Processor
• Android TV
• Dolby Vision en Dolby Atmos

4K Ultra HD LED TV
• 3-zijdig Ambilight
• P5 Processor
• Android TV
• Dolby Vision en Dolby Atmos
• Draaivoet 15°

58PUS8505/12
58PUS8535/12
58PUS8545/12

50PUS8505/12
50PUS8535/12
50PUS8545/12

4K Ultra HD LED TV
• 3-zijdig Ambilight
• P5 Processor
• Android TV
• Dolby Vision en Dolby Atmos
• Draaivoet 15° 4



POS
Om deze actie onder de aandacht van uw klanten te brengen wordt een
pakket aantrekkelijk POS materiaal voor u geproduceerd.
Dit materiaal wordt in uw winkel afgeleverd.

Set on product cards, met een
haakje aan de tv te hangen. 

Actiefolders en folderbakje
Toblerones
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Actie ondersteuning

• Voor deze actie zijn online materialen beschikbaar op onze dropbox in de map Consumer promotions Belgium      
en in Product information

https://goo.gl/lqIH9m

Banners

Folder onderdelen

Promopagina
NL & FR

Posters A4-A3-A1
NL & FR
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https://goo.gl/lqIH9m


Voor vragen: peter.pieraert@tpv-tech.com
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