
Pénzvisszafizetési 
garancia
A termék nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket? Csak küldje vissza és mi 
visszafizetjük pénzét!

 
További információ: www.philips.hu/hue

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy 
a Philips HUE terméket választotta. 
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 tesztelheti otthonában, 
és ha nem elégedett vele, akkor 
pénzvisszafizetési garanciát biztosítunk 
az alábbi feltételek mellett.



Mit kell tennie ahhoz, hogy  
visszakapja pénzét?
Küldje el a vásárolt Philips Hue fényforrást vagy lámpatestet  
legkésőbb a vásárlást követő 30 napon belül biztosított tértivevényes  
csomagként az alábbi címre: Fox Hunter Kft., 2089 Telki, Juharfa utca 7.
• A terméket csak ép, sérülésmentes állapotban, eredeti csomagolásában, 
minden alkatrészét és kiegészítőjét hiánytalanul becsomagolva tudjuk befogadni. 
A csomagba feltétlenül mellékelje a kitöltött visszáru formanyomtatványt és az 
eredeti vásárlási bizonylatot (blokk, számla).
• A terméket a vásárlás helyszínén nem lehet visszaadni.

Az ajánlat a 2016 október 15 és 2016 december 31 között vásárolt Philips HUE 
fényforrásokra és lámpatestekre érvényes.

Amennyiben a marketing promóció részletes leírásában foglaltaknak 
maradéktalanul eleget tesz, pénzét visszautaljuk bankszámla számára. További 
információt a www.philips.hu/hue weboldalon talál.

Keresztnév:

Vezetéknév:

Utca, házszám:

Irányítószám: Város:

Telefonszám:

E-mail:

A bankszámla száma, melyre az utalást kéri:

Kérem írja le, hogy miért nem elégedett a termékkel:

A részvételi és az adatvédelmi szabályok elfogadása: a résztvevő a kitöltött kupon elküldésével elfogadja, hogy a szemé-
lyes 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 sze-
mélyes 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.
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