
Iegādājies Philips Sonicare produktus laika posmā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim, 

reģistrē produktu www.philips.lv/sonicare ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pirkuma un saņem 30 dienu 

naudas atmaksas garantiju! Ja iegādātā Philips Sonicare ierīce neatbildīs Tavām prasībām, mēs atgriezīsim 

Tev naudu. 

1. Akcijas darbības periods ir no 01.02.2019. līdz 31.12.2019. 

2. Ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc produkta iegādes produkts ir jāpiereģistrē vietnē 

www.philips.lv/sonicare, norādot pirkuma veikšanas datumu un vietu, savu vārdu, uzvārdu, 

kontakttālruni, e-pasta adresi un bankas kontu, pievienojot ieskenētu vai nofotografētu pirkuma čeku. 

3. Akcija attiecas tikai uz mazumtirdzniecības pircējiem un darbojas tikai tajās tirdzniecības vietās, kurās 

izvietoti akcijas reklāmas materiāli. 

4. Akcijā iekļauti šādi Philips Sonicare produkti (turpmāk tekstā “akcijas produkti”): 

 

 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, HX9901/63, 

HX9901/43, HX9901/13, HX9901/03; 

 Protective Clean - HX6888/90, HX6888/89, HX6877/68, HX6877/34, HX6877/29, HX6871/47, HX6870/47, 

HX6859/68, HX6859/34, HX6859/29, HX6857/35, HX6856/17, HX6851/29, HX6850/47, HX6836/24, HX6809/35, 

HX6807/04, HX6803/04, HX6802/35, HX6801/04, HX6800/35;  

 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; 

 Let’s Start sērija HX6232/41HX6212/87, HX6212/88, HX6212/89, HX6212/90; 

 Sonicare for Kids - HX6321/04, HX6322/04; 

 Airfloss - HX8432/03, HX8331/01, HX8211/02; 

 Elektrisko zobu birstu un Airfloss komplekti - HX8491/03, HX8491/01, HX8492/46, HX8492/48, HX8443/71, 

HX8424/30. 

 

5. Akcijā nav iekļauti Philips Sonicare zobu birstu un AirFloss uzgaļi. 

6. Lai saņemtu naudas atmaksu, dalībniekam ir jāpārliecinās, ka akcijas produkts ir reģistrēts vietnē 

MyPhilips, jāsazinās ar Philips (tālr. + 371 67228896, e-pasts: philips.baltic@philips.com) un jāvienojas 

par produkta nodošanu. Ja produkts tiek sūtīts pa pastu, tad produkta iesniegšanas diena ir diena, kad 

sūtījums saņemts pastā. Pasta zīmogam uz sūtījuma ir jāatbilst akcijas periodam. 

7. Atpirkšanai iesniedzamajam akcijas produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un komplektācijā, klāt 

pievienojot arī pirkuma čeku un garantijas kuponu. 

8. Dalībnieks zaudē 30 dienu naudas atmaksas garantiju, ja neizpildīs kādu no iepriekš minētajām 

noteikumu prasībām un: 

8.1 Nosūtīs nepareizu pirkuma pierādījumu vai nepareizu produkta sērijas numuru; 

8.2 Tiks sniegta nepatiesa vai nepilnīga informācija vietnē www.philips.lv/sonicare. 

9. Akcijas organizators ir SIA Philips Baltic, ar juridisko adresi Ziedleju iela 2, Mārupe, LV-2167, Latvija. 

Philips Baltic patur tiesības mainīt akcijas noteikumus un pārtraukt akciju jebkurā laikā. Šādos gadījumos 

organizators informēs dalībniekus par izmaiņām. Reģistrētiem dalībniekiem jebkurā laikā ir tiesības 

pārtraukt dalību akcijā. 

10. Personīgā informācija: 

10.1 SIA Philips Baltic ir atbildīgs par dalībnieka akcijas laikā sniegtās informācijas drošību. 

10.2 Dalībnieku dati tiks apstrādāti un saglabāti, lai nodrošinātu 30 dienu naudas atmaksas garantiju, 

ievērojot piemērojamos datu aizsardzību reglamentējošos likumus un Philips datu apstrādes 
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noteikumus. Personīgās informācijas sniegšana kampaņas ietvaros ir brīvprātīga un nepieciešama, lai 

saņemtu naudas atmaksu. Šī informācija iekļauj sekojošus datus: vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta 

adresi, bankas konta numuru. Papildus informāciju par savu datu apstrādi varat saņemt mājaslapā: 

https://www.philips.lv/a-w/pazinojums-par-konfidencialitati.html  
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