
 
 
 
 

Akciós termékértékesítés feltételei 

Mivel nagyra becsüljük vásárlóinkat, és tudjuk, hogy sok esetben nincs lehetőség a termékek vásárlás 

előtti kipróbálására, az alábbi egyedülálló lehetőséget biztosítjuk.  A megvásárolt Philips terméket 

letesztelheti, és ha nem elégedett vele, akkor pénz-visszafizetési garanciát biztosítunk az alábbi 

feltételek mellett. 

Akciónk lehetővé teszi meghatározott Philips termékek kockázatmentes megvásárlását. Ha a termék 

nem felel meg az elvárásainak, az alábbi feltételek teljesülése esetén pénz-visszafizetési garanciát 

biztosítunk. 

 

Szervező: PHILIPS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1.) 

Lebonyolító: Fox Hunter Kft. (2089 Telki, Juharfa utca 7.) 

Akciós termékértékesítés megnevezése: „30 napos pénz-visszafizetési garancia Philips Hue 

termékekre“ (a továbbiakban: akció) 

Időtartama: Az akció a 2016. október 15. és 2016. december 31. közötti termékvásárlásokra 

vonatkozik. 

Az akciós termékértékesítés helye: Magyarország 

 

Az akciós termékértékesítésben való részvétel feltételei: az a természetes személy végfelhasználó 

jogosult a részvételre, aki magyarországi kézbesítési címmel és bankszámlával rendelkezik, 15. 

életévét betöltötte, az akció időtartamán belül, az akcióban együttműködő valamely kereskedőtől 

Magyarország területén Philips Hue terméket vásárolt, majd a vásárlást követő legkésőbb 30 napon 

belül a megvásárolt terméket sértetlenül, az eredeti csomagolásában, az összes tartozékával együtt, 

az akció tájékoztató szórólapjából kivágott, megfelelően kitöltött kuponnal és az eredeti vásárlási 

bizonylattal együtt elküldi a szervező által megadott címre.  Az akció a Philips Hue  termékekre 

vonatkozik, tartozékokra azonban nem. Az akcióban nagykereskedők, viszonteladók és más gazdasági 

társaságok nem vehetnek részt 

 

Az akciós termékértékesítés leírása: 

1. Az akcióban azok a Philips Hue termékek szerepelnek, amelyek a 2016.10.15 és 2016.12.31 közötti 

időszakban az akcióban együttműködő kereskedőktől Magyarország területén kerültek 

megvásárlásra. 

2. A termék visszaküldése csak sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban lehetséges, az összes 

tartozékkal, az akció tájékoztató szórólapjából kivágott, megfelelően kitöltött kuponnal és az eredeti 

vásárlási bizonylattal együtt. Javasoljuk, hogy a vásárló a küldeményét biztosítsa. A küldemény 

esetleges elveszéséért felelősséget nem vállalunk. 

3. Az akció résztvevője a megvásárolt termékét a Magyar Posta vagy egy futárszolgálat 

igénybevételével saját költségén elküldi a szervező által megadott következő címre:  Fox Hunter Kft., 

2089 Telki, Juharfa utca 7. A termék személyes leadására nincs lehetőség. 



 
 
 
 
4. A termék - a vásárlás napját is beleszámítva, mint első napot - a vásárlás napjától számított 30 

napon belül küldhető vissza (a határidő szempontjából a küldemény postára adásának időpontja a 

mérvadó). 

5. Az akciós feltételek érvényesítésére, a termék visszaadására illetve a termék árának készpénzben 

történő közvetlen visszatérítésére az akcióban részt vevő  boltokban nincs lehetőség, az ár 

visszafizetése minden esetben banki átutalással történik. 

6. Ha a résztvevő nem felel meg a jelen feltételeknek, a termék a résztvevő költségére visszaküldésre 

kerül. 

7. Az akció csak a teljes egészében kifizetett termékekre vonatkozik, nem vonatkozik a részletre 

vásárolt termékekre. 

8. A termék nem küldhető vissza utánvétellel. A lebonyolító a termék eredeti vásárlási bizonylaton 

feltüntetett árát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a résztvevő által megadott belföldi 

forint bankszámlára átutalja. 

 

A részvételi és az adatvédelmi szabályok elfogadása: a résztvevő a kitöltött kupon elküldésével 

elfogadja, hogy a személyes adatai (vezetéknév, utónév, kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím, 

bankszámla-szám) az akció időtartamán belül feldolgozásra és felhasználásra kerülnek, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az akció lezárultától számított 5 éves időtartamon belül személyes 

adatait a szervező marketing célra felhasználja, marketing akciókról tájékoztassa. A  szervező 

harmadik személyt is megbízhat a személyes adatok feldolgozásával, kezelésével. Résztvevő kijelenti, 

hogy ismeri a személyes adataival kapcsolatos jogait, azaz különösen azt a jogot, hogy személyes 

adataihoz joga van hozzáférni és azok módosítását illetve törlését kérni. Az engedély önkéntes, és ezt 

a hozzájárulást bármikor, a szervezőhöz, mint adatkezelőhöz intézett rendelkezésben ingyenesen 

visszavonhatja. Kétség esetén a résztvevő bármikor kapcsolatba léphet a szervezővel vagy 

közvetlenül az adatvédelmi hatósággal. Résztvevő kijelenti, hogy tisztában van a fentiekkel, és 

kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai fenti célú felhasználásához. 

 

Egyéb fontos feltételek:   

1. Résztvevő az esetben válik jogosulttá az akcióban való részvételre, ha természetes személy 

végfelhasználó, 15. életévét betöltötte, a kézbesítési címe Magyarország területén van, és 

magyarországi forint bankszámlával rendelkezik. 

2. Résztvevő a termék elküldésével elfogadja az akciós termékértékesítés feltételeit és adatkezelési 

szabályait. 

3. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az akció időtartamán belül egyoldalúan és kompenzáció 

nyújtása nélkül megváltoztassa az akció szabályait illetve feltételeit, az akciót részben vagy egészben 

törölje vagy felfüggessze. A szabályok illetve feltételek megváltoztatása, az akció törlése vagy 

felfüggesztése nem vonatkozik a már megvásárolt termékekre. 

4. Szervező és lebonyolító nem felelős semmilyen, a részvétellel kapcsolatban felmerült kárért. 



 
 
 
 
5. Szervező és lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget elmaradt haszon, kár, megsemmisülés, 

kézbesítetlen küldemény vagy az akció időtartama után kézbesített küldemény vonatkozásában. Nem 

vállalnak felelősséget továbbá a Magyar Posta vagy a futárszolgálat   esetleges hibájáért sem. 

6. A visszaküldött termék feladásának igazolása önmagában nem tekinthető a kézbesítés 

igazolásának is.  

7. Az akciós értékesítés szervezője és lebonyolítója nem vállal felelősséget olyan kár esetén, amikor a 

lebonyolító  a résztvevő által hibásan megadott vagy olvashatatlan bankszámla-szám miatt képtelen 

átutalni a visszatérítendő pénzt. Ilyen esetben a résztvevő elesik a visszatérítéstől. 

8. A jelen szabályzatban foglaltakon túl szervező illetve lebonyolító semmilyen további felelősséget 

nem vállal résztvevő vagy más harmadik személyek felé. 

9. A feltételek az akció időtartamán belül elérhetők  a www.philips.hu/hue weboldalon.  

10. Az akciós értékesítés szervezője jogosult ellenőrizni a részvétel feltételeit, vitás esetben 

megvizsgálni, és végső döntést hozni minden, az akcióval kapcsolatban felmerülő kérdésben. A 

szervezőnek joga van bármely résztvevő kizárására abban az esetben, ha magatartásával sérti a 

szabályokat vagy a jó erkölcsöt, anélkül, hogy köteles lenne bármilyen költséget megtéríteni a 

résztvevőnek vagy más harmadik személynek. Abban az esetben, ha a résztvevő kizárásra kerül, a 

szervező illetve a lebonyolító a résztvevő költségére visszaküldi a terméket a résztvevő címére. 

A résztvevő bármilyen kifogást legkésőbb az akció végét követő 3 munkanapon belül, csak postai 

úton, a szabályzatban feltüntetett címre küldött ajánlott levélben tehet meg. Későbbi kifogások 

elfogadása nem lehetséges. A szervező bármely vitás esetben saját hatáskörben végleges döntést 

hoz, a bírósági jogérvényesítés kizárt. 

  



 
 
 
 
 

1. számú melléklet: részt vevő Philips Hue termékek 

 

 
EAN 

Article 
number 

GPC Description 

8718696449578   929001137003 Single bulb E27 White A60 

8718696461655   929001142011 Single bulb E27 White and color ambiance A19 

8718696485880   929000261705 Single bulb GU10 White and color ambiance 

8718696449554   929001137001 Starter kit E27 White A60 

8718696461532   929001142001 Starter kit E27 White and color ambiance A19 

8718696508626   929000261711 Starter kit GU10 White and color ambiance 

8718696592984   929001257303 Philips Hue 10W A60 E27 

8718696592946   929001257301 Philips Hue 10W A60 E27 3 set EU 

8718291724445   929000261701 Philips HUE 6.5W GU10 3 set EUR 

8718291724469   929000261731 Philips HUE 6.5W GU10 EUR 

8718291241737   929000226901 Philips Hue 9W A60 E27 3 set EU 

8718696511800   929001180601 Philips HUE Bridge AppleHomeKit EU 

8718696462119   929001149731 Philips HUE Bridge EMEAcom 

8718696452523   929001137007 Philips Hue DIM kit 9.5W A60 E27 EU 

8718696506943   929001173701 Philips Hue DIM Switch EU 

8718696595190   929001260701 Philips Hue Motion Sensor EU 

8718291790198   929001115201 Philips HUE TAP EUR 

8718696498026   929001115212 Philips HUE TAP EUR 

8718696548738   929001200103 Philips Hue white ambiance 9.5W A60 E27 EU 

8718696548691   929001200101 Philips Hue white ambiance 9.5W A60 E27 set EU 

8718696598283   929001257601 Philips HueAmbiance 5.5W GU10 EUR 

8718696671184   929001257603 Philips HueAmbiance 5.5W GU10 EUR 2Pack 

8718291744818   929000276231 Philips LUX 9W A19 E27 EUR 

8718291744795   929000276201 Philips LUX 9W A19 E27 set EUR 

8718696129388 7190155PH 915005106701 COL LIGHTSTRIP PLUS EU/UK BASE mixed 

8718696129555 7190255PH 915005108901 COL LIGHTSTRIP PLUS EU/UK EXT mixed 

8718291488934 7299355PH 915004342101 COL LightStrips clear 

8718291488750 7199255PH 915004340301 COL LightStrips Starter clear 

8718696123010 7121031PH 915004505302 COL-Beyond starter-ceiling lamp-White 

8718696123027 7121231PH 915004505502 COL-Beyond starter-LED-table lamp-White 

8718696123003 7121131PH 915004505202 COL-Beyond starter-pendant-White 

8718696121870 7120131PH 915004505301 COL-Beyond-ceiling lamp-White 

8718696121887 7120231PH 915004505501 COL-Beyond-LED-table lamp-White 

8718696121863 7120031PH 915004505201 COL-Beyond-pendant-White 

8718291480181 7199460PH 915004317001 COL-Bloom Starter-Livingcolors-White 

8718291488668 7299760PH 915004339401 COL-Bloom-Livingcolors-White 

8718696123096 7146060PH 915004576701 COL-Hue Go-Livingcolors-White 

8718291480211 7199660PH 915004317301 COL-Iris Starter-Livingcolors-Clear 

8718291480310 7199960PH 915004318901 COL-Iris-Livingcolors-Clear 



 
 
 
 

8718696126523 3115131PH 915005048001 COL-Phoenix-ceiling lamp-Opal white 

8718696126547 3115431PH 915005048501 COL-Phoenix-LED-table lamp-Opal white 

8718696126615 3115231PH 915005049201 COL-Phoenix-pendant-Opal white 

8718696126622 3115531PH 915005049301 COL-Phoenix-Recessed-Spots-Opal white 

8718696159194 4023330P7 915005402101 Amaze Hue pendant black 1x39W 

8718696159187 4023331P7 915005402001 Amaze Hue pendant white 1x39W 

8718696159224 3261048P7 915005402401 Being Hue ceiling lamp aluminium 1x32W 

8718696159217 3261030P7 915005402301 Being Hue ceiling lamp black 1x32W 

8718696159200 3261031P7 915005402201 Being Hue ceiling lamp white 1x32W 

8718696159170 4034030P7 915005401901 Fair Hue ceiling lamp black 1x39W 

8718696159163 4034031P7 915005401801 Fair Hue ceiling lamp white 1x39W 

8718696159156 4033930P7 915005401701 Fair Hue pendant black 1x39W 

8718696159149 4033931P7 915005401601 Fair Hue pendant white 1x39W 

8718696159132 4076130P7 915005401501 Cher Hue pendant black 1x39W 

8718696159125 4076131P7 915005401401 Cher Hue pendant white 1x39W 

8718696126530 3115331PH 915005048301 Phoenix wall lamp white 1x9W SELV 

8718696159392 5633030P8 915001808007 Pillar Hue ext. spot single spot black 1x5.5W 

8718696159323 5633031P8 915001808006 Pillar Hue ext. spot single spot white 1x5.5W 

8718696159293 5633230P7 915005403201 Pillar Hue plate/spiral black 2x5.5W 

8718696159286 5633231P7 915001807905 Pillar Hue plate/spiral white 2x5.5W 

8718696159316 5633030P7 915005403301 Pillar Hue single spot black 1x5.5W 

8718696159309 5633031P7 915001808005 Pillar Hue single spot white 1x5.5W 

8718696159279 5309230P7 915005403101 Runner Hue bar/tube black 2x5.5W 

8718696159361 5309330P7 915005403701 Runner Hue bar/tube black 3x5.5W 

8718696159262 5309231P7 915005403001 Runner Hue bar/tube white 2x5.5W 

8718696159354 5309331P7 915005403601 Runner Hue bar/tube white 3x5.5W 

8718696159385 5309030P8 915005403403 Runner Hue ext. spot single spot black 1x5.5W 

8718696159378 5309031P8 915005403402 Runner Hue ext. spot single spot white 1x5.5W 

8718696159347 5309030P7 915005403501 Runner Hue single spot black 1x5.5W 

8718696159330 5309031P7 915005403401 Runner Hue single spot white 1x5.5W 

8718696159248 3261348P7 915005402601 Still Hue ceiling lamp aluminium 1x32W 

8718696159255 3261330P7 915005402701 Still Hue ceiling lamp black 1x32W 

8718696159231 3261331P7 915005402501 Still Hue ceiling lamp white 1x32W 

8718696159118 4440156P7 915005401301 Wellner Hue table lamp white 1x9.5W 

8718696159101 4080130P7 915005401201 Wellness Hue table lamp black 1x9.5W 

 

 


