TURUNDUSKAMPAANIA EESKIRJAD
„65. sarja Philips Performance ja 6. sarja helisüsteem, tagastades
helisüsteemi eest tasutud raha“

KORRALDAJA:

TP Vision Europe B. V., asukoha aadress: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB
Amsterdam, Holland, reg. nr 850721854
(edaspidi – korraldaja või TP VISION)

KAMPAANIA LÄBIVIIJA:

Benamic Unlimited Company, IDA Business and Technology Park, Ring Road,
Kilkenny, Iirimaa
(edaspidi – agentuur)

KAMPAANIA NIMETUS:

„65. sarja Philips Performance ja 6. sarja helisüsteem, tagastades
helisüsteemi eest tasutud raha“
(edaspidi – kampaania)

KESTUS:

14.06.2021 kuni 11.07.2021 või kuni tootevaru väljamüümiseni

KOHT:

Eesti

KAMPAANIATINGIMUSED:
1. Helisüsteemi eest kuni 229 euro suuruse tagasimakse saamise tingimuseks on nõue, et üheaegselt ostetaks
ettevõtte Philips Performance-sarja üks nimetatud telerimudelitest ja helisüsteemi kindlaksmääratud mudel
(edaspidi – helisüsteem); mudelid on üksikasjalikult loetletud ja kirjeldatud käesolevate kampaaniatingimuste
punktis 6 esitatud tabelis. Kampaania toimub 14. juunist 2021 kuni 11. juulini 2021 kõigis müügikohtades, mille
nimekiri on esitatud turunduskampaania eeskirjade lisas 1, kusjuures 14 päeva jooksul pärast toote ostmist tuleb
selle ost registreerida järgmisel aadressil: https://XXL.sales-promotions.com/ee
Tingimus üheaegselt osta Performance-sarja teler ja helisüsteem on täidetud ainult juhul, kui mõlemad tooted
sisalduvad üheaegselt samas arves.
2. Füüsiline isik võib oma õigust tagasimaksele kasutada ainult ühel korral, esitades ühe arve, aga juriidiline isik
võib seda õigust kasutada esitades maksimaalselt kolm arvet (üks teler ja üks helisüsteem iga arve kohta).
3. Selles kampaanias saavad osaleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Juriidilistele isikutele kehtivad
piirangud – nad saavad kampaanias osaleda kuni kolm korda.
4. Kampaanias saavad osaleda ainult üle 18-aastased isikud.
5. See kampaania kehtib ainult nende toodete puhul, mis on ostetud Leedus, Lätis ja Eestis lisas 1 loetletud
müügikohtadest.
6. Raha tagastatakse ainult loetletud mudelite uute toodete, mis vastavad osutatud spetsifikatsioonidele,
ostmise korral.
On võimalik, et mingeid kampaanias osalevaid tooteid pole mõnes lisas 1 loetletud müügikohas saadaval. Selles
kampaanias osalevate üksikute telerimudelite ja helisüsteemide saadavus sõltub ainult konkreetsest
müügikohast. TP VISION ei vastuta, kui kõiki selle punkti tabelis nimetatud teleri- ja helisüsteemi mudeleid ei ole
nende kampaaniatingimuste lisas 1 loetletud müügikohtades saadaval.
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Kampaanias osalev
telerimudel
65PUS8505

Kampaanias osalevad
helisüsteemi mudelid
TAB6305
TAB6405

7. TP VISION jätab endale õiguse ilma katkestamise põhjust mainimata kampaania ükskõik millal lõpetada,
rikkumata seejuures kliendi õigust saada tagasimakset pärast seda, kui ta on kõik kehtestatud tingimused täitnud
ning ostnud teleri- ja helisüsteemi enne, kui teatati kampaania lõpetamisest. Sellise teate võib esitada ka
korraldaja ettevõtte veebilehel.
8. Registreeruda tuleb hiljemalt 14 päeva jooksul alates arvel märgitud ostukuupäevast, kusjuures tuleb õigesti
täita veebilehel https://XXL.sales-promotions.com/ee esitatud tabel ja selle saatmiseks klõpsata tabeli all olevat
nuppu. Tabelile tuleb lisada loetav ostutõend, st arve, ja esitada kõik nõutavad andmed. Eriti tähelepanelikult
tuleb täita registreerimisvorm ja lisada dokumendid, sest mittetäielikke ja (või) valesti täidetud
registreerimisvorme ei võeta arvesse, samuti ei arvestata registreerimisvorme, mis on esitatud hiljem kui 14
päeva jooksul alates arvele märgitud toote ostukuupäevast. Sellistel juhtudel raha ei tagastata.
Õnnestunud registreerimise korral saadetakse ostjale 10 tööpäeva jooksul alates registreerumisest
registreerimise kinnitusmeil registreerumisel märgitud kontaktaadressile. Kui te ei saa määratud tähtaja jooksul
kinnitusmeili, siis ei otsustatud teid registreerida ja teile ei tagastata raha.
Kampaania läbiviija teavitab registreerimistulemustest, lisataotlustest, tagasilükatud registreeringutest jms
saates e-kirju e-posti kaudu järgmisel aadressil: cashback_noreply@promotion-support.com.
9. Raha tagastatakse ostja registreerimisvormis märgitud pangakontole Horvaatia Vabariigi finantsasutuses
pärast seda, kui ostja on kõik kampaaniatingimused täitnud. Vastasel juhul ei ole ostjal õigust tagasimakset
saada. Kui kõik kampaaniatingimused on täidetud, kannab kampaania läbiviija märgitud tagasimakse summa
ostjale üle 30 päeva jooksul alates tagasimakse kinnitamise kuupäevast, kuid hiljemalt 15.09.2021.
10. Kui tagasimakset ei kanta hiljemalt 15.08.2021 registreerimisel märgitud pangakontole, saate esitada
kampaania korraldajale kaebuse e-posti aadressile cashback@promotion-support.com. Kaebuses tuleb märkida
oma identifitseerimisandmed ja registreerimise kuupäev. Pärast selle tähtaja möödumist kaebusi ei menetleta.
11. Raha tagastatakse koos käibemaksuga.
12. Seda kampaaniat ei saa kombineerida ühegi muu eripakkumise, kampaania ega reklaamiga.
13. Korraldajal on õigus ilma ette teatamata ja selgitamata ükskõik millal muuta kampaaniatingimusi.
14. Selle kampaania osas ei ole osalejal muid õigusi, kui õigus raha tagasi saada, kui ta on kõik
kampaaniatingimused täitnud.
15. Üksikasjalikud kampaaniatingimused avaldatakse kampaaniaperioodil veebilehel https://XXL.salespromotions.com/ee

16. Kampaania korraldajal ja läbiviijal on õigus kontrollida kõiki kampaanias osalemise tingimusi ning vaidluste
korral hinnata ja teha lõplik otsus ükskõik millises kampaaniaga seotud küsimuses.
17. Kampaania korraldajal ja läbiviijal on õigus keelata mis tahes isikul kampaanias osaleda, kui see osaleja rikub
eeskirju või käitub vastuolus heade tavadega, ja võtta sellelt osalejalt õigus saada hüvitist ostusummale ja mis
tahe võimalikele osaleja kuludele, mis tekkisid sellise kindlustuse tagajärjel.
Kui kampaanias osaleja ei ole ostetud toodetega rahul ja soovib mõlemad või ühe toote müüjale tagastada ja
tasutud raha tagasi saada, st müüjaga sõlmitud müügi-ostulepingu rikkumise korral, kaotab see kampaanias
osaleja õiguse määratud tagasimaksele, st kui ta on kampaaniaperioodil juba esitanud tagasimakse taotluse,
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peab ta kohe lepingu katkestamisest teavitama kampaania korraldajat ja läbiviijat ning kui see osaleja on juba
saanud tagasimakse, siis on ta kohustatud selle tagastama 3 päeva jooksul alates lepingu lõpetamisest (toote
tagastamisest müüjale) ja õigeaegselt teavitama sellest kampaania korraldajat ja läbiviijat.
Kampaania korraldajal ja läbiviijal on õigus uurida ja võtta kõiki põhjendatud meetmeid kaitseks valelike või
kehtetute registreerimiste eest.
Korraldaja jätab endale õiguse valelikud või kehtetud nõuded tagasi lükata.
Kampaania korraldaja ja läbiviija jätavad endale õiguse teha vaidluse korral lõplik otsus selle kohta, kas
kampaanias osaleja on järginud kõiki eeskirju, täitnud kõiki kampaanias osalemise tingimusi ja kas tal on õigus
vastavalt eeskirjadele saada tagasimakset. Kui kampaania korraldajal või läbiviijal on põhjendatud kahtlus
osaleja ebaausas käitumises, on neil õigus takistada sellisel osalejal kampaanias osaleda ja jätta nõutav
rahasumma tagasi maksmata.
18. Võimaldamaks hinnata kampaanias osaleja ja sellele osalejale raha tagastamise vastavust käesolevatele
eeskirjadele, on seatud üheks kampaanias osalemise tingimuseks nõustumine isikuandmete töötlemisega;
andmeid töödeldakse vaid selle eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Kui osaleja tühistab nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks eespool märgitud eesmärkidel, ollakse sunnitud selle kampaanias osaleja
isikuandmete töötlemine lõpetama ja katkestama tema osalemine kampaanias – sel juhul ei ole osalejal õigust
tagasimakset saada.
19. Selles kampaanias töötleb isikuandmeid kampaania täideviija – Benamic Unlimited Company. Andmete
edastamine toimub vastavalt isikuandmete töötleja tingimustele.
Isikuandmete töötleja jagab isikuandmeid kampaania korraldajaga, kui kampaanias osaleja on veebilehel
https://XXL.sales-promotions.com/ee registreerudes valinud võimaluse saada Philipsi toodete kohta uudiseid ja
nõustunud, et kampaania korraldaja töötleb tema andmeid.
Kampaania toimumise ajal on kampaanias osalejal õigus keelduda uudiste saamisest Philipsi toodete kohta,
saates taotluse kampaania läbiviija e-posti aadressile cashback-unsuscribe@promotion-support.com ja
kampaania lõppedes – täites vormi veebilehel https://www.philips.ee/c-e/gdpr-privacy.html
Osaleja isikuandmeid hoitakse kampaania korraldaja privaatsusteatises sätestatud aja kestel; see teatis on
avaldatud aadressil https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-STATEMENT-OF-TPV-HOLDING-EUROPE-BV-etEE.pdf
Kampaanias osaleja võib isikuandmete töötlejaga ühendust võtta kõigis isikuandmete töötlemise ja kaitsega
seotud küsimustes. Isikuandmete töötleja kontaktaadress on infosec@taxback.com ja kampaania korraldajaga
saab ühendust võtta aadressile privacy@tpv-tech.com.
Erandjuhtudel jagab isikuandmete töötleja isikuandmeid kampaania korraldajaga, et tal oleks võimalik
kampaanias osalejaga otseselt suhelda, võimaldamaks tal kasutada selle kampaaniaga tagatud õigusi või vältida
pettusi osaleja poolt.
Maksete töötlemiseks ja kampaaniatingimuste täitmiseks võivad kampaanias osaleja ja isikuandmete töötleja
jagada isikuandmeid finantsasutustega ja nendega seotud kolmandate isikutega, kelle registrijärgne asukoht
võib olla väljaspool EMP-d (Euroopa Majanduspiirkonda).
Allpool esitatud teiseste töötlejate loendi kohaselt võib makseteenuse pakkuja Paypal / Hyperwallet vajada ostja
isikuandmete edastamist väljaspoole EMP-d (Euroopa Majanduspiirkonda), et tasuda mõnedele kampaanias
osalejatele nõutavad summad.
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Kompanija
Paypal / Hyperwallet
Allied Irish Banks, p.l.c.
TRANSFERMATE LIMITED
Microsoft Ireland

Interxion Ireland LTD

Adresa
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
S.C.A, 22-24, Boulevard Royal,
2449, LUXEMBOURG,
10 Molesworth Street, Dublin 2,
Ireland
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny, Ireland
South County Business Park, One
Microsoft Place, Carmanhall and
Leopardstown, Dublin, D18 P521

Usluga

Web stranica

Globalni pružatelj usluge plaćanja;
Obrada plaćanja

https://www.paypal.com

Obrada plaćanja

https://aib.ie/

Obrada plaćanja

https://www.transfermate.com/

Hosting i pružanje usluga
elekroničkih poruka

https://www.microsoft.com/en-ie/

Hosting

https://www.interxion.com/locati
ons/europe/dublin

Siguran prijenos podataka

https://www.citrix.com/

Unit 35. Lavery Avenue, Park West
Business Park, Dublin 12, Ireland

Citrix Systems, Inc

KAMPAANIAS OSALEMISE EESKIRJAD
1. Ostke ühest loetletud müügikohast ettevõtte Philips Performance-sarja teler ja helisüsteem, mõlemad tooted
peavad sisalduma samas arves.
2. Tooted peavad olema ostetud 14.06.2021 kuni 11.07.2021 lisas 1 loetletud müügikohtadest.
3. Ost tuleb registreerida veebilehel https://XXL.sales-promotions.com/ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote
ostukuupäevast. Andmed tuleb sisestada loetavalt ja selgelt ning neile tuleb lisada loetavad ja selged
ostudokumendid.
4. Hoidke ostutõend (arve) alles.

Lisa 1 – MÜÜGIKOHTADE, KUS TOIMUB KAMPAANIA „65. sarja Philips Performance ja 6. sarja helisüsteem,
tagastades helisüsteemi eest tasutud raha“ LOEND

Kaup24.ee

4

