Záruka vrátenia
peňazí
Nesplnil náš výrobok vaše
očakávania? Pošlite nám ho späť
a my vám vrátime peniaze!

Vážený zákazník, ďakujeme vám
za kúpu Philips HUE. Pretože si
všetkých našich zákazníkov veľmi
vážime a uvedomujeme si, že nie vždy
je možné výrobky pred ich zakúpením
vyskúšať, ponúkame vám teraz
jedinečnú príležitosť vami zakúpený
výrobok Philips otestovať. Veríme, že
budete spokojný. V prípade, že nie,
vrátime vám peniaze.

Viac na www.philips.sk/hue
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Čo musíte urobiť, aby ste dostali
svoje peniaze späť?
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Zaslať zakúpené svietidlo ako poistený balík na adresu:
h il
ií n a
w w w. p
Fox Hunter SK, s. r. o, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
a to s dátumom odoslania najneskôr 30 dní od nákupu.
• Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými
doplnkami, s vyplneným kupónom z tohto letáčiku a s originálom dokladu
o kúpe.
• Výrobok nie je možné vrátiť priamo na predajni.

Ponuka sa vzťahuje na žiarovky a svietidlá Philips Hue zakúpené v období od
23. 10. 2017 do 31. 3. 2018.
Ak splníte všetky podmienky uvedené v úplných pravidlách marketingovej akcie,
budú vám peniaze zaslané na váš bankový účet. Viac informácií nájdete na
www.philips.sk/hue.
meno:
priezvisko:
ulica, číslo:
PSČ:

obec:

telefón:
e-mail:
číslo účtu/kód banky, na ktoré majú byť vrátené peniaze:

Uveďte, prosím, prečo ste neboli s výrobkom spokojný(á):

Zákazník odoslaním vyplneného formulára a svojím vlastnoručným podpisom udeľuje prevádzkovateľovi dobrovoľný a bezodplatný súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na účely vyhodnotenia tejto propagačnej akcie, ako aj
na ďalšie marketingové akcie a ďalšie marketingové spracovanie osobných údajov, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických
prostriedkov, a to na dobu 5 rokov od ukončenia tejto propagačnej akcie. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním
osobných údajov tretí subjekt. Zákazník ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa vyššie uvedeného
zákona. Zákazník môže bezplatne odvolať vyššie uvedený súhlas písomnou formou na adrese prevádzkovateľa. Zákazník
ďalej vyhlasuje, že sa oboznámil s úplnými pravidlami tejto propagačnej akcie.

