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of

www.philipshue.com/actie

Kijk op de achterkant voor de actievoorwaarden.
Deze actie loopt van 12 april t/m 16 mei 2021.

Verlicht je huis 
én tuin slimmer
Nu Hue Bridge of outdoor sensor cadeau



Nu Hue Bridge of outdoor 
sensor cadeau bij aankoop van 
Philips Hue buitenverlichting

Breng je tuin tot leven met slimme 
buitenverlichting en krijg een 
Hue Bridge t.w.v. €59,99 cadeau

Heb je al een Hue Bridge? 
Kies dan de Hue outdoor sensor 
t.w.v. €49,99 als cadeau

De Hue Bridge is het hart van je slimme systeem. Sluit tot wel 
50 binnen- en buitenlampen aan en geniet van eindeloos veel slimme 
verlichtingsfuncties. Creëer precies de sfeer die jij wilt via de Philips Hue 
app, en automatiseer je verlichting met handige routines en timers. 

Laat je slimme lampen automatisch aangaan door een Philips Hue 
outdoor sensor toe te voegen aan je systeem. De sensor werkt op 
batterijen en is volledig draadloos, dus je kunt hem overal plaatsen. 
Zodra er iemand langsloopt, gaan je lampen aan.

Ontvang je cadeau in drie eenvoudige stappen!
Stap 1:  Koop voor minimaal €200 aan Philips Hue buitenverlichting 
 en bewaar het aankoopbewijs

Stap 2:  Ga naar www.philipshue.com/actie en klik op ‘Claim hier je cadeau’

Stap 3:  Vul het inschrij�ormulier in en upload een kopie van je aankoopbewijs

Je ontvangt via mail de status van je aanvraag. We streven ernaar je Hue Bridge of outdoor sensor binnen 
4 weken na goedkeuring op te sturen naar het vermelde adres. 

Deze actie wordt georganiseerd door Signify Netherlands B.V.. Voor vragen of opmerkingen bel de Philips Hue Consumentenlijn op 
00800-74454775 (lokaal tarief). Signify is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten 
haar macht ligt. Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om het cadeau aan je te bezorgen. Het Signify privacybeleid 
kun je terugvinden op www.meethue.com/privacy

Actievoorwaarden:
• Deze actie geldt alleen voor Philips Hue buitenverlichting. Voor een volledig overzicht ga naar www.philipshue.com/actie
• Bij aankoop van minimaal 200 euro aan Philips Hue buitenverlichting, ontvangt de deelnemer een gratis Philips Hue 
   Bridge of outdoor sensor cadeau.
• Er kan maximaal één cadeau (Hue Bridge of outdoor sensor) per deelnemer tijdens de actieperiode uitgeleverd worden.
• Deze actie geldt alleen voor consumenten in Nederland, België en Luxemburg die aankopen doen bij deelnemende 
   retailers, in de periode van 12 april t/m 16 mei 2021.
• De minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je ouder of wettelijke
   vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien.
• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 31 mei 2021 in ons bezit te zijn.
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
• Signify behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen.


