Надаємо техніку ТМ Philips безкоштовно для потреб ЗСУ, ТРО, лікарень, пологових будинків,
дитбудинків та неприбуткових організацій, що їх підтримують
Компанія Philips Україна подовжує активність із надання власної продукції для потреб ЗСУ,
Територіальної Оборони, лікарень, пологових будинків, дитячих будинків та благодійних фондів і
волонтерських організацій, які їх підтримують, у якості гуманітарної допомоги.
Програма допомоги діє до 25.05.2022 р. на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей)
Товари, які можна отримати безкоштовно:
-Перелік моделей* фенів, бритв, електростанків, тримерів для бороди та машинок для стрижки
волосся ТМ Philips
-Молоковідсмоктувачі, пляшечки, пустушки, пакеті для зберігання молока ТМ Philips Avent
1. Порядок отримання фенів, бритв, електростанків, тримерів для бороди та машинок для стрижки
волосся ТМ Philips в якості гуманітарної допомоги
Товари можна отримати в магазинах мереж Комфі, Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, в яких вони є в
наявності.
1.1 Правила надання запиту для отримання продукції ТМ Philips безпосередньо підрозділами ЗСУ,
ТрО, лікарнями, дитячими будинками:
1.1.1.Звернутись безпосередньо до менеджера обраного магазину мережі, з письмовим запитом від ЗСУ,
Територіальній Оборони, лікарні, дитячого будинка.
1.1.2. У запиті має бути вказано:
А) Організація: Назва, адреса;
Б) Перелік та кількість бажаних товарів;
В) Ініціатор запиту: Посада, ПІБ;
Г) Дата, підпис.
!Наявність печатки у заявника не є обов’язковою
1.1.3.Заявник повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та приналежнвсть до
організації, від якої отримано запит.
1.1.4. Менеджер магазину перевірить наявну кількість товару, погодить видачу товару з центральним
офісом мережі та організує видачу.
! Погодження видачі товару триває до 2 робочих днів. Подавайте, будь ласка, заявки до магазину
завчасно.
1.2. Правила надання запиту для отримання продукції ТМ Philips благодійним фондам або
волонтерським центрам:
1.2.1. Звернутись безпосередньо до менеджера обраного магазину мережі, з письмовим запитом від
благодійного фонду або волонтерського центру, що підтримують ЗСУ, Територіальну Оборону, лікарні,
дитячі будинки
1.2.2. У запиті має бути вказано:
А) Організація: назва, адреса запитуваної сторони, а також повні дані конкретних установ для яких
запитується допомога (як то - номер військової частини, номер бригади для ТО чи дитячого будинку);

Б) Ініціатор запиту запитуваної сторони: Посада, ПІБ відповідальної особи зі сторони ЗСУ, Територіальної
Оборони, лікарні, дитячого будинку;
В) Перелік та кількість товарів;
Г) Ініціатор запиту зі сторони благодійного фонду: Посада, ПІБ;
Д) Дата, підпис.
!Наявність печатки у заявника не є обов’язковою
1.2.3. Заявник повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та приналежність до
організації, від якої отримано запит.
1.2.4. Менеджер магазину перевірить наявну кількість товару, погодить видачу товару з центральним
офісом мережі та організує видачу.
! Погодження видачі товару триває до 2 робочих днів. Подавайте, будь ласка, заявки до магазину
завчасно.
2. Порядок отримання молоковідсмоктувачів, пляшечок, пустушок, пакетів для зберігання молока ТМ
Philips Avent в якості гуманітарної допомоги
Лікарні, перинатальні центри, пологові будинки можуть надіслати запит в особисті повідомлення через
соціальні мережі Facebook, Instagram або Viber. Гуманітарну допомогу товарами для матері та дитини
буде передано з локального складу за умови наявності запитуваних товарів.
Служба підтримки користувачів у соціальних мережах та месенджерах працює у будні дні з 9:00 до 23:00
та у вихідні з 10:00 до 22:00.

Слава Україні!

*Перелік моделей фенів, бритв, електростанків, тримерів для бороди та машинок для стрижки
волосся ТМ Philips, які беруть участь у програмі:
ЕЛЕКТРОСТАНКИ ONE BLADE
QP6550/15
QP6530/15
QP2520/30
QP2530/20
QP2620/20
БРИТВИ
S5585/30
S5587/10
S5587/30
S5466/17
S3333/54
S3233/52
S3232/52
S3134/51
S1332/41
S1333/41
S1231/41
S1232/41
S1131/41
BG3010/15
ТРИМЕРИ
MG5720/15
MG3740/15
MG3720/15
BT3216/14
NT5650/16
NT3650/16

BT3206/14
MG1100/16
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
HC3530/15
HC3525/15
HC3522/15
HC3521/15
HC3520/15
HC3510/15
HC3505/15
ФЕНИ
BHD350/10
BHD360/20
BHD341/10
BHD340/10
BHD302/30
BHD308/10
BHD300/00
BHD500/00
BHD504/00
BHD501/00
BHC010/10

