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Részvételi szabályzat 

1. Az Akció megnevezése: „5 év kiterjesztett garancia a Philips porszívó motorokra!”, továbbiakban „Akció”.  

Az Akció Szervezője: Philips Magyarország Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11C) továbbiakban „Szervező”. 

 

2. Az Akció 2018. augusztus 14. 0:00 órától visszavonásig tart. 
 

3. Az Akció mechanizmusa: 

Azon vásárlók, akik az „5 év kiterjesztett garancia a Philips porszívó motorokra!” Akció jelen szabályzat 3. pontjában rögzített időtartama 

alatt magyarországi kiskereskedelemben forgalmazott Philips porszívót vásárolnak, extra garanciát kapnak ajándékba. Az ajándék 

garanciáért a https://www.philips.hu/myphilips oldalon kell regisztrálnia a vásárlónak a Philips porszívót a vásárlástól számított 90 napon 

belül. 

4. Termékregisztráció menete: 

4.1. A regisztráció megkezdése előtt a vásárlónak létre kell hoznia saját My Philips fiókját a www.philips.hu weboldalon a következő 

adatok megadásával: 
 

- név (vezeték- és keresztnév),  

- regisztráló neme,  

- születési idő,  

- e-mail cím. 

 

4.2. Ezt követően tudja a vásárló regisztrálni a vásárolt terméket, ahol a következő adatok rögzítése 

szükséges: -vásárlás időpontja (év, hónap, nap), 

-vásárolt termék cikkszáma, 

-vásárlást igazoló bizonylat 

 

4.3. A Termékregisztrációt követően elektronikus levélben érkezik visszaigazolás a vásárlónak (a regisztráció során megadott e-

mail címre). Az 1 év extra garancia érvényesítéséhez a Termékregisztrációs levél megőrzésére ill. nyomtatására van szükség. 

Figyelem! A Termékregisztrációt visszaigazoló levél nem helyettesíti a vásárlást igazoló blokk/számla megőrzését. Kérjük, azokat is őrizze meg! 

 

4.4. A Philips porszívó garanciális jogainak érvényesítéséhez a következőkre van szükség: 
 

- Philips porszívó készülék– valamennyi tartozékával,  

- a készülék doboza,  

- garancialevél,  

- vásárlást igazoló EREDETI blokk vagy számla,  

- az 5 év garanciát igazoló termékregisztrációs levél. 

 

5. Garancia érvényessége: 

Az Akció jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartama alatt vásárolt és az 1. számú mellékletben megjelölt termékre 

vonatkozó 

kiterjesztett garancia időtartama (kizárólag a porszívók motorjára vonatkozóan) a vásárlástól számított 5 év. 

A motorra vonatkozó garancia kizárólag a vásárlástól számított 5 évig érvényes, annak további meghosszabbítására nincsen 

lehetőség. 

Amennyiben a regisztrált Philips porszívó motorjának javítására/kicserélésre kerül sor a jelen szabályzatban meghatározott 5 év 

kiterjesztett garancia keretében, a kicserélt, vagy kijavított motorra/motorrészre vonatkozó garancia is kizárólag a vásárlástól 

számított 5 éves időtartam alatt érvényesíthető, azon túl nem. 

 



 

6. Garanciális igények érvényesítése: 

6.1. Az „5 év kiterjesztett garancia a Philips porszívó motorokra!” akció nem érinti a garancia (jótállás) érvényesítésére vonatkozó 

ügyintézés 

folyamatát. 

6.2. A regisztrált Philips porszívó egyéb alkatrészeire (nem a motorra), továbbra is az általános és hatályban lévő 2 év garanciát 

biztosítja a Philips Magyarország Kft. 

6.3. Jelen szabályzatban meghatározott kiterjesztett 5 év garancia kizárólag az otthoni célra vásárolt és otthon használt Philips 

porszívókra 

(azok motorjára) vonatkozik. 

6.4. A regisztrált, 5 év kiterjesztett garanciával rendelkező Philips porszívók meghibásodása esetén a motor cseréjét, javítását 

kizárólag az 

arra megjelölt hivatalos Philips márkaszerviz jogosult elvégezni. Ha a kiterjesztett garancia időtartama alatt a regisztrált Philips 

porszívó 

motorjának javítására/kicserélésére kerül sor az 5 év kiterjesztett garancia keretében, a kicserélt, vagy kijavított 

motorra/motorrészre 

vonatkozó garancia is kizárólag a vásárlástól számított 5 éves időtartam alatt érvényesíthető, azon túl nem. 

A Philips hivatalos szervizlistája megtalálható a www.philips.hu weboldalon. 

A Philips hivatalos szervizeiben a jelen szabályzat 4.4. pontjában meghatározott dokumentumok bemutatására és az érintett Philips 

porszívó 

készülékre (tartozékaival együtt, dobozában) van szükség. 

 

7. Adatvédelem 

Azáltal, hogy a vásárló az Akcióban való részvétele során a nevét, nemét, születési idejét, e-mail címét megadja a regisztráció 
során, a vásárló a jelen szabályzatban foglalt megfelelő tájékoztatás ismeretében önkéntesen és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, 
hogy személyes adatait a Szervező az Akció lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló mindenkori jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 
foglaltaknak megfelelően kezelje. A regisztráció során megadott adatok sem az Akció időtartama alatt, sem pedig azt követően a 
jelen szabályzatban nem említett harmadik személy részére átadásra nem kerülnek. Az adatkezelésre vonatkozó részletes 
szabályzatokat a Philips adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amelyet a vásárló a https://www.philips.hu/myphilips oldalon 
történő regisztráció során megismert és elfogadott. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Akció feltételeit a vásárlók tájékoztatása mellett megváltoztassa. 

 

A résztvevők elfogadják, hogy az Akcióban való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a 

Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az Akcióban való részvétel lehetőségét a Részvételi 

Szabályzat megszegése esetén bármely vásárlótól megvonhatja. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114716/2017 (2018. május 25-ig).  

2018. május 25-től a Philips a jelen részvételi szabályzat alapján kapott személyes adatokra vonatkozó adatkezeléséről és 

feldolgozásáról külön nyilvántartást vezet. 

 

8. Általános rendelkezések 

Az Akció a www.philips.hu weboldalon kerül népszerűsítésre, részletes ismertetésre. 

 

A vásárlók a My Philips regisztráció elküldésével a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 

 

Budapest, 2018. augusztus 14. 

 



www.philips.hu 

1.sz. melléklet: Az „5 év kiterjesztett garancia a Philips porszívó motorokra!”akcióban 

résztvevő termékek részletes listája: 

A promócióban résztvevő termékek listája 

FC6822/01 FC8592/91 FC8782/09 FC9532/09 

FC6823/01 FC8593/91 FC8783/09 FC9533/09 

FC6903/01 FC8644/91 FC8783/09 FC9540/91 

FC6904/01 FC8647/91 FC8785/09 FC9552/09 

FC8373/09 FC8660/91 FC8785/09 FC9552/09 

FC8375/09 FC8662/91 FC8955/09 FC9555/09 

FC8379/09 FC8663/91 FC9175/91 FC9555/09 

FC8457/91 FC8680/09 FC9193/91 FC9556/09 

FC8457/92 FC8681/09 FC9197/91 FC9556/09 

FC8458/91 FC8712/09 FC9323/09 FC9729/09 

FC8521/09 FC8722/09 FC9329/09 FC9743/09 

FC8523/09 FC8725/09 FC9330/09 FC9744/09 

FC8524/09 FC8726/09 FC9331/09 FC9922/09 

FC8525/09 FC8728/09 FC9332/09 FC9928/09 

FC8527/09 FC8743/09 FC9333/09 FC9928/09 

FC8575/09 FC8778/01 FC9334/09 FC9932/09 

FC8577/09 FC8781/09 FC9521/09  

FC8578/09 FC8781/09 FC9529/09  

FC8579/09 FC8782/09 FC9529/09  
 

http://www.philips.hu/

