Brivniki

Vračilo
kupnine.
Vaše zadovoljstvo
je naše poslanstvo.
Tako kot vi, tudi mi zaupamo
v kakovost naših električnih
brivnikov. Če brivniki serije S5XXX,
S6XXX, S7XXX, S9XXX in SP9XXX
ne bodo izpolnili vaših pričakovanj,
vam po 100 dneh preizkušanja
jamčimo vračilo kupnine.

Ponudba, kjer ni drugače opredeljeno, velja od 1. 3. do 31. 12. 2022 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.

Naša promocijska akcija vam omogoča nakup Philips brivnikov serije S5XXX,
S6XXX, S7XXX, S9XXX in SP9XXX povsem brez tveganja. Če brivniki ne bodo
izpolnili vaših pričakovanj, vam po 100 dneh preizkušanja jamčimo vračilo
kupnine.
Akcija velja na Philips brivnike serije S5XXX, S6XXX, S7XXX, S9XXX in SP9XXX,
ki jih podjetje Philips Slovenija d.o.o. dobavlja na območju Slovenije in so bili
kupljeni v obdobju med 1. 3. in 31. 12. 2022. Aparat lahko v 100 dneh od dneva
nakupa vrnete v trgovino, kjer ste ga kupili, in vrnili vam bomo kupnino.
Vrnjen aparat mora biti v originalni embalaži in z vsemi pripadajočimi deli.
Priloženi morajo biti tudi naslednji dokumenti:
• originalni račun (kopij ne bomo upoštevali)
• garancijski list
• izpolnjen spodnji obrazec
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.
Promocijska akcija je namenjena samo končnim potrošnikom in v njej ne morejo
sodelovati poslovni subjekti. Vračilo aparata mora biti izvedeno skladno z vsemi
napotki in pogoji, navedenimi v tem letaku. Odredbe in pogoji promocijske akcije
na noben način ne ogrožajo ustavnih pravic kupca.

Datum rojstva:

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon:

Elektronski naslov:

Razlog vračila:

Tip izdelka (oznaka):

Datum:

Podpis:

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/britje-100dni-mbg

