
Så här deltar du: Philips Cashback-kampanj 2021 

Köp en av våra utvalda Philips TV-modeller hos någon av våra deltagande återförsäljare mellan den 
25 januari och 21 mars 2021.  
Gå till www.philips.com/tvcashback. Begär återbetalning genom att klicka på "Registrera". Se till att 
ha bankkontonummer, serienummer och inköpsbevis till hands. Serienumret finner du på baksidan 
och undersidan av TV:n samt på TV:ns förpackning (se exempel).  
Efter din registrering kommer du få ett bekräftelsemejl. Skicka bekräftelsen tillsammans med en 
kopia av inköpsbeviset och streckkoden med serienumret innan den 15 april 2021.  
 
Gör din registrering och inlämning i tid. Observera att det inte går att nyttja kampanjen efter den 21 
mars och att registrering av ditt köp måste göras innan den 15 april.   
Cashback-beloppet betalas tillbaka till dig inom sex veckor efter att din registrering godkänts. 
 

 
Exempel på var du hittar serienumret.  

 

Kampanjvillkor 

• Denna kampanj är endast öppen för konsumenter. 

• Den här kampanjen gäller endast köp som görs i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Norge) under 

kampanjperioden 25 januari till 21 mars 2021. 

• Den här kampanjen gäller endast hos en auktoriserad Philips-återförsäljare. På 

www.philips.com/tvcashback listas de deltagande butikerna. 

• Den här kampanjen gäller endast modellerna:  

43PUS9235 / 12, 55PUS9435 / 12, 65PUS9435 / 12,  

48OLED935 / 12, 55OLED935/ 12, 65OLED935 / 12 

• TP Vision ansvarar inte för tillgängligheten av kampanjprodukterna vid försäljningstillfället. 

• För att delta i denna kampanj måste produkten köpas och faktureras under kampanjperioden (25 

januari-21 mars). 

• Kampanjen kommer att hanteras via www.philips.com/tvcashback. 

• Du kan registrera dig till och med 15 april 2021.  

• Du kan bara registrera dig en gång för denna kampanj per e-postadress. 

• De begärda dokumenten måste vara i vårt ägo senast den 15 april 2021. 
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Efter detta datum kan de inte längre behandlas. 

• Vi rekommenderar att du behåller det ursprungliga inköpsbeviset. 

• TP Vision förbehåller sig rätten att ändra denna kampanj. 

 

För mer information, besök www.philips.com/tvcashback. 

Eller ring vår kundtjänst: 0200 159 192  

Måndag till fredag 08.00-16.00 
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