
Tehnologija, 
ki čuti

Njega koseNega las

SenseIQ

Inovativna linija izdelkov  za 
nego las s pametnimi senzorji in 
napredno negovalno tehnologijo

dni

 zajamčeno
 vračilo

 kupnine



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 30 dni garancije vračila kupnine so navedene 
na povezavi https://www.philips.si/c-w/promocije/vracilo-kupnine-senseiq.html

Ime 
priimek :

Datum 
rojstva:

Telefon: E-naslov:

Model izdelka 
(oznaka): Prodajalna:

Razlog za vračilo blaga:

Datum: Podpis:

Naš program vam omogoča nakup aparata za nego las 
Philips brez kakršnega koli tveganja. Če kupljeni aparat 
ne izpolni vaših pričakovanj, vam zagotavljamo  
vračilo kupnine.

Pogoji nakupa aparata za nego las Philips  
s 30-dnevno garancijo vračila kupnine veljajo  
v od 1. 5. do 31. 12. 2022 na prodajnih mestih  
Big Bang.

Promocija 30-dnevne preizkusne uporabe velja za naslednje modele:
BHD827/00, BHS830/00 in BHB886/00.

Izvedbo te ponudbe zagotavlja podjetje Philips na 
prodajnih mestih Big Bang.
Če z aparatom niste zadovoljni, vas prosimo, 
da ga vrnete na prodajno mesto najpozneje 
v 30 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 30 dni od 
datuma prvega nakupa, ki mora biti opravljen 
znotraj obdobja promocije (1. 5. do 31. 12. 2022).

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 pravic kupca.
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