
Sådan deltager du: Philips Cashback-kampagne 2021 

Køb en af vores udvalgte Philips TV-modeller hos en af de deltagende forhandlere imellem 25. januar 
og 21. marts 2021. Besøg www.philips.com/tvcashback. Anmod om tilbagebetaling af cashbacken 
ved at klikke på ”Registrer”. Du skal bruge din købskvittering, serienummer og kontonummer. 
Serienummer finder du på bagsiden af TV, samt på kassen som TV blev leveret i (se eksempel). 
Efter din registrering vil du modtage en bekræftelsesmail, som du skal udskrive. Denne bekræftelse 
skal sendes til os, sammen med en kopi af din købskvittering og stregkoden med serienummeret 
inden den 15. april 2021. Foretag din registrering i god tid og indsendelse i god tid.  
 
Bemærk at det ikke er muligt at benytte kampagnen efter den 21. marts og at registrering af dit køb 
skal være foretaget inden den 15. april. Cashback beløbet vil blive udbetalt til dig indenfor 6 uger 
efter godkendelse af din registrering.  
 

 
Eksempel på hvor serienummeret findes. 

 

Kampagnevilkår 

• Denne kampagne gælder kun for slutforbrugere.  

• Denne kampagne gælder kun for køb foretaget i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Norge) 

under kampagneperioden 25. Januar til 21. Marts 2021. 

• Kampagnen gælder kun hos autoriseret Philips forhandlere. På www.philips.com/tvcashback 

finder du en liste over deltagende forhandlere. 

• Følgende TV modeller er inkluderet i kampagnen:  

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

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

• TP Vision tager ikke ansvar for tilgængeligheden af kampagneprodukterne hos forhandlerne.  

• For at kunne deltage i denne kampagne skal produktet købes og faktureres under 

kampagneperioden. 

• Kampagnen håndteres via www.philips.com/tvcashback.  

• Du kan registrere dig til og med 15. April 2021. 

• Du kan kun registrere dig til denne kampagne én gang per e-mail. 

• De anmodet dokumenter skal være i vores hænder seneste den 15 april 2021. 

Efter denne dato kan de ikke længere behandles. 

• Vi anbefaler at du gemmer din originale købskvittering.  

• TP Vision forbeholder sig retten til at ændre i denne kampagne uden varsel.  
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For mere information, besøg www.philips.com/tvcashback. 

Eller ring til vores kundeservice: 80 70 1195  

Mandag til fredag 08.00-16.00 
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