
Sesanje in brisanje 
tal v eni potezi  
z močjo dvojnega 
sesanja

Pokončni sesalniki

dni

garancije
vračila

kupnine

Ponudba, kjer ni drugače opredeljeno, traja od 15. 3. do 31. 12. 2021 oziroma do prodaje zalog. Zaloga izdelkov je omejena. Popusti 
se med seboj ne seštevajo, ne veljajo za izdelke v drugih akcijah in odprodaji. Popusti niso prenosljivi. Možen je nakup v količinah, 
primernih za gospodinjstva. Vračilo velja samo ob predložitvi original računa in pravilno izpolnjenega vračilnega obrazca. 
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Naš program vam omogoča nakup pokončnega 
sesalnika Philips brez kakršnega koli tveganja.
Če kupljeni aparat ne izpolni vaših pričakovanj,
vam zagotavljamo vračilo kupnine.

Pogoji nakupa pokončnih sesalnikov Philips 
z uveljavljanjem 100-dnevnega preizkusnega 
roka veljajo od 15. 3. do 31. 12. 2021 v trgovinah 
Big Bang, Merkur, Harvey Norman, Eltus in v 
spletni trgovini Mimovrste.

V promocijo 100-dnevne preizkusne uporabe so vključeni naslednji modeli pokončnih sesalnikov: 
FC6718/01, FC6719/01, FC6728/01, FC6729/01, FC6903/01, FC6904/01, XC8347/01 in XC8349/01.

        Strinjam se, da se moji podatki uporabijo izključno za namen vračila kupnine. Podatki bodo obravnavani v skladu z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov. Informacije o obdelavi osebnih podatkov za namen izvedbe promocijske akcije 100 dni garancije vračila 
kupnine so navedene na povezavi www.philips.si/c-w/promocije/promocija-sesalnik
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Izvedbo te ponudbe zagotavlja Philips Domestic 
Appliances Croatia d.o.o., v trgovinah Big Bang, 
Merkur, Harvey Norman, Eltus in v spletni 
trgovini Mimovrste.

Če z aparatom niste zadovoljni, vas prosimo, 
da ga vrnete na prodajno mesto najpozneje 
v 100 dneh od dneva nakupa, navedenega 
na računu, skupaj z dodatno opremo in 
garancijskim listom v originalni embalaži. 
Poleg tega morate prinesti:

a)  Originalni račun (fotokopije ne bodo 
sprejete) kot dokazilo o nakupu.

b)  Izpolnjen spodnji obrazec   
Izdelek mora biti prejet najpozneje 100 dni od 
datuma prvega nakupa, ki mora biti opravljen 
znotraj obdobja promocije (15. 3. do 31. 12. 2021).

 

Kupnino vam bo po prejemu vrnjenega 
aparata vrnila trgovina, v kateri je bil 
opravljen nakup. Produkt mora biti 
nepoškodovan in pravilno zapakiran v 
originalno škatlo, vključno z vso dodatno 
opremo. 

Vsaka oseba lahko vloži največ 1 zahtevek. 
Ponudba se nanaša samo na potrošnike in 
ne velja za trgovce in veletrgovce. Če so na 
originalnem računu potrošnika poleg nakupa 
aparata Philips še druge postavke, bo vrnjeni 
znesek enak ceni, po kateri je bil kupljen 
navedeni aparat Philips.

Pravila in pogoji promocijske akcije na noben 
način ne ogrožajo ustavnih pravic kupca.
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