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Podkręć
życie z HUE

Hue White Hue Go

Przekonaj się co potrafi oświetlenie Philips HUE!
Jeśli produkty HUE nie spełnią Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze!

1.  Kup produkty z linii Philips Hue
2.  Ciesz się pięknym, kolorowym światłem i wszystkimi 

możliwościami jakie daje Philips HUE
3.  Jeżeli przez 30 dni produkty Philips HUE nie spełnią Twoich 

oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze

Warunkiem zwrotu pieniędzy jest zachowanie dowodu zakupu. 
Promocja trwa od 2.11.2016 r. do 31.12.2016 r. Regulamin promocji dostępny jest 
na stronach www.philips.pl/promocje oraz www.philips.pl/hue

Hue White Ambiance Hue White and Color Ambiance

W
W

W
.P

HILIPS.PL/HUE



Formularz Uczestnictwa w promocji „Satysfakcja Gwarantowana HUE 2016”

Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe i niezbędne do udziału w Promocji. Pozostałe dane osobo-
we są dobrowolne. Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Zgłoszenia niepełne lub 
wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w Promocji.

Data zakupu (jak na dowodzie zakupu)*                                                                       

Zwracany produkt (kod EAN)                                                                                          

Przyczyna zwrotu produktu* 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

Imię i nazwisko (właściciel rach. bankowego)*                                                                                                    

Ulica, numer budynku i mieszkania*                                                                                                                     

Kod pocztowy*                                     Miejscowość*                                                                                            

E-mail:                                                                                                        Telefon                                                    
E-mail i telefon – dane nieobowiązkowe zalecane – możliwość powiadomienia o ewentualnych brakach w zgłoszeniu

Nr rachunku bankowego*

Oświadczenia Uczestnika Promocji*
Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać się 
w odpowiednim miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia.
  1. Zgłaszam swój udział w Promocji „Satysfakcja Gwarantowana HUE 2016” (Promocja)* 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do for-
mularza dołączam wymagane Regulaminem: produkt Philips HUE w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów oraz 
oryginalny dowód zakupu produktu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym 
formularzu w celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu i mojego w nim udziału, zgodnie z jego Regulaminem. 

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu dla celów marketingo-
wych przez Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.), o produktach i usługach marki Philips kierowanej do mnie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze mnie powyżej adres e-mail, przez 
Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 
z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Philips Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Pile, kod 64-920, Kossaka 150. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Data*                             Podpis*                                

Wypełniony kupon wraz z produktem 
w oryginalnym opakowaniu oraz oryginalnym 

dowodem zakupu należy wysłać na adres:
Satysfakcja Gwarantowana HUE 2016
ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa

W
W

W
.P

HILIPS.PL/HUE


