Ostke Philips Sonicare´i elektriline hambahari alates 1.märtsist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 ja
registreerige toode www.philips.ee/sonicare ning saage 30-päevase raha tagasimakse garantii! Kui
ostetud Philips Sonicare´i hambahari ei vasta Teie ootustele, maksame Teile raha tagasi.
1. Kampaanias osalevad Philips Sonicare´i elektrilised hambaharjad ja Airflossi hambavahedepuhastajad.
1.1. Kampaania kehtib Philips Sonicare´i hambaharjadele ja Airflossidele (edaspidi tekstis
„kampaaniatooted“).
Kampaanias osalevad Philips Sonicare´i hambaharjad ja Airflossi mudelid.
Diamond Clean - HX9392/39, HX9334/41, HX9332/04, HX9312/04, HX9362/67, HX9372/04,
HX9352/04; HX9394/40
Diamond Clean Smart - HX9954/57, HX9924/47, HX9924/17, HX9924/07, HX9903/13,
HX9903/03;
Protective Clean - HX6877/68, HX6877/34, HX6877/29, HX6871/47, HX6870/47, HX6859/34,
HX6859/29, HX6857/35, HX6856/17, HX6851/29, HX6850/47, HX6836/24, HX6807/04,
HX6803/04, HX6801/04, HX6859/68
Flexcare - HX6972/38, HX6971/33, HX9192/02; HX6932/36, HX6971/59
HealthyWhite - HX8923/34, HX8922/37, HX8911/01, HX6762/35, HX6762/43
EasyClean - HX6511/35, HX6511/50;
Kids - HX6321/04, HX6322/04;
Airfloss - HX8432/03, HX8331/01, HX8211/02;
Elektriline hambahari ja Airfloss komplektina - HX8491/03, HX8491/01, HX8492/46
,HX8492/48, HX8443/71.
1.2. 30-päevane raha tagasi garantii kehtib nendele toodetele, mis on ostetud ajavahemikul
01.03.2019 kuni 31.12.2019 punktis 2 nimetatud müügikohtadest ja on registreeritud käesoleva
kampaaniatingimuste punktis 3 nimetatud korras.
2. Kampaania on mõeldud ainult tavatarbijatele ja selles ei või osaleda jae- ega hulgimüüjad. Kui klient
on ostnud toote järelmaksu või liisinguga, siis antud kampaania ei kehti. Kampaania kehtib ainult nendes
müügikohtades, kus on väljas käesoleva kampaania materjalid. 30-päevast raha tagasi garantiid võib
taotleda, ostes Philips Sonicare'i hambaharja ühest neist jaemüügikohtadest, registreerides ostu Philipsi
veebilehel.
3. Hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist tuleb toode registreerida veebilehel
www.philips.ee/sonicare, lisades ostukuupäeva ja -kohta tõendava ostudokumendi ( skanneeritud või
pildistatud kujul), ees-ja perekonnanime, kontakttelefoni, e-posti aadressi ning pangakonto numbri.
3.1. Kampaaniatoote registreerimisel on vajalik registreerimisvormis märkida ära, et soovite saada
30-päevase raha tagasimakse garantiid, nõustudes, et Teie andmeid võidakse kasutada turunduslikel
eesmärkidel ja informatiivsete e-kirjade edastamiseks Philipsi toodete kohta.

3.2. Kampaanias osaleja kaotab 30-päevase raha tagasi garantii, kui:
a. ei täida kas või ühte kampaania tingimuste punkti
b. edastab vale ostutšeki või vale toote mudeli numbri
c. ost on sooritatud väljaspool kampaania perioodi
d. ost ei ole sooritatud punktis 2 nimetatud müügikohas
e. edastatakse valeandmeid veebilehel www.philips.ee/sonicare
4. Raha tagasi saamiseks peab ostja veenduma, et toode on registreeritud www.philips.ee/sonicare
veebilehel, võtma ühendust Philipsi partnerfirmaga BrandAbout OÜ, tel: +37253434544, e-mail:
info@brandabout.ee, et täpsustada toote tagastamise ja raha kättesaamise võimalused. Juhul kui
toode saadetakse posti teel, loetakse toote üleandmise kuupäevaks päeva, millal toode on postitatud.
Postitempel saadetisel peab vastama kampaaniaperioodile.
5.Tagastatav toode peab olema komplektne, originaalpakendis, millele on lisatud ostudokument.
6. Isiklikud andmed:
6.1 Philips Baltic SIA vastutab osaleja kampaania ajal edastatud teabe turvalisuse eest.
Teie andmeid töödeldakse ja säilitatakse kampaanias osalemise eesmärgil, järgides kehtivaid
andmekaitseseadusi ja Philipsi andmetöötluse eeskirju. Kampaania raames isikuandmete esitamine on
vabatahtlik ja vajalik kampaanias osalemiseks. See teave sisaldab järgmisi andmeid: ees-,
perekonnanime, e-posti aadressi ja kampaanias osalemiseks vajalikku lisateavet. Lisateavet Teie
andmete töötlemise kohta leiate aadressilt: https://www.philips.ee/a-w/privaatsusteade.html
7. Kampaania korraldajaks on Philips Baltic SIA, mille registrijärgne asukoht on Ziedleju tänav 2,
Mārupe, LV-2167, Läti. Kampaania korraldajal on õigus muuta kampaania tingimusi ja lõpetada
kampaaniat igal ajal. Sellistel juhtudel korraldaja teavitab osalejaid muudatustest. Kampaanias
osalejad võivad igal ajal lõpetada kampaanias osalemise.
Kampaanias osaleja nõustub, et kampaania korraldaja kasutab edastatud teavet
turunduseesmärkidel, samuti e-kirjade saatmiseks Philipsi toodete ja teenuste kohta. Isikuandmete
haldur on Philipsi peakontor, mis asub Eindhovenis, Hollandis, Groenewoudseweg 1, 5621 BA.
Kampaanias osalejal on igal ajal õigus tühistada oma nõusolek.

