
90 napos
pénzvisszafizetési

garancia

Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a Philips termékét választotta. Mivel minden Vásárló fontos  
számunkra, így páratlan kipróbálási lehetőséget kínálunk Önnek: vásárolja meg és tesztelje a Philips termékeket 
(Philips hajvágók, szakállformázók, férfi és női testszőrtelenítők, hajszárítók, hajformázók, női arcápolási termékek, 
konyhai kisgépek, padlóápolási kisgépek, gőzölő készülékek, gőzállomások, gőzölős vasalók, melyek részletes listája 
a játékszabályzat első számú mellékleteként elérhető) és ha nem elégedett, visszafizetjük a készülékek árát.

Termékünk nem felelt meg az elképzelésének? Egyszerűen küldje vissza, 
és visszafizetjük a készülék árát!

Pénzvisszafizetési garancia
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Próbálja ki most!
Akciónk keretében próbálja ki most következmények és kockázat nélkül a Philips  
hajvágókat, szakállformázókat, férfi és női testszőrtelenítőket, hajszárítókat,  
hajformázókat, női arcápolási termékeket, konyhai kisgépeket, padlóápolási kisgépeket,  
gőzölő készülékeket, gőzállomásokat, gőzölős vasalókat, melyek részletes listája  
a játékszabályzat első számú mellékleteként elérhető! 

1.  A promócióban minden 2016. október 1. – 2017. január 31. között Magyarországon vásárolt Philips hajvágók, 
szakállformázók, férfi és női testszőrtelenítők, hajszárítók, hajformázók, női arcápolási termékek, konyhai kisgépek, 
padlóápolási kisgépek, gőzölő készülékek, gőzállomások, gőzölős vasalók (továbbiakban promóciós termékek)  
vesznek részt, melyek részletes listája a játékszabályzat első számú mellékleteként elérhető.

2.  Amennyiben Ön bármely oknál fogva nem elégedett az akciós időszakban Magyarországon vásárolt Philips promóciós 
termékkel, küldje vissza a vásárlást követő 90 napon belül az alábbi címre: Philips pénzvisszafizetési garancia – 1143 
Budapest, Ilka utca 50. A pénzvisszafizetési garancia kizárólag a promóció időtartama alatt (2016. október 1. – 2017. 
január 31. között) Magyarország területén, kiskereskedelmi forgalomban vásárolt Philips promóciós termékekre 
érvényes.

3.  Vásárló akkor jogosult a pénzvisszafizetésre, ha a vásárlást követő 90 naptári napon belül a 2. pontban található címre 
elküldi a vásárlást igazoló EREDETI blokkot és garancialevelet, a terméket, annak dobozát, és rövid leírást arról, hogy 
miért elégedetlen a termékkel. A termékek beérkezésének utolsó időpontja: 2017. április 30.

4.  A készülék számláján/bizonylatán szereplő fogyasztói árat a visszaküldés során Ön által megadott bankszámlaszámra  
a visszafizetési igény beérkezését követő 90 napon belül átutaljuk. A termék ára csak abban az esetben téríthető 
vissza, ha a pontos név, cím és bankszámlaszám rendelkezésre áll.

5.  A postai mulasztásokért a Philips Magyarország Kft. nem tud felelősséget vállalni. A postai feladás igazolása nem  
elegendő a pénzvisszafizetési garancia érvényesítéséhez.

6.  Az akció lejárta illetve a promóciós termékek beérkezésének utolsó időpontját követően feladott készülékek vételárát 
nem áll módunkban visszatéríteni.

Vásárló vezetékneve:

Vásárló keresztneve:

Vásárló pontos címe:

Elégedetlen vagyok a termékkel, ezért igénybe kívánom venni a pénzvisszafizetést.

Kérjük, ossza meg velünk, hogy miért nem volt elégedett a termékkel:

Vásárló telefonszáma: Vásárlást igazoló blokk száma:

Dátum: Aláírás:

Vásárló bankszámla 
száma:


