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Participă
la campanie
și iluminează-ţi casa
cu sistemele inteligente Philips!
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Lighting

Cumpără surse de iluminat Philips
(LED, Compact Fluorescent Integrate, Halogen)
în perioada
1 Martie 2016 - 31 Mai 2016
Regulamentul campaniei este disponibil
şi câştigă premii
gama HUE Iluminat inteligent
gratuitdin
pe www.energiepeviata.ro

Mecanismul campaniei promoţionale:
Cumpără surse de iluminat Philips LED, Halogen și Compact Fluorescent integrate de
la un distribuitor autorizat în perioada 01 Martie 2016 - 31 Mai 2016.
Pentru fiecare achiziţie de surse de iluminat Philips participante la campanie în valoare
de minimum 1000 lei fără TVA pe întregul parcurs al campaniei promoţionale vei primi
câte o “etichetă promoţională”
.
Alege unul din următoarele premii în funcţie de numărul de etichete promoţionale colectate:
Premiul 1:
• SmartWatch Evolio XWatch
Premiul 1 se acordă numai pentru
achiziţia surselor de iluminat

2x

Philips LED

Premiul 2:
• Set HUE Philips Color Ambiance + SmartWatch Evolio XWatch

5x
Premiul 3:
• Set HUE Philips Color Ambiance + HUE Go White

8x
Premiul 4:
• Set HUE Philips Color Ambiance+HUE Go White + HUE Lampa de birou Beyond

12 x
Premiul 5:
• Set HUE Philips Color Ambiance + HUE Go White + HUE Lampa de birou
Beyond + HUE Pendant Beyond

20 x

Portofoliul surse de iluminat Philips
participante la campanie:
Surse de iluminat LED:

Surse de iluminat Compact Fluorescent Integrate:

Surse de iluminat cu halogen:

De ce Philips LED?

Cel mai
bun
produs

*Calitate garantată
*Oferă consistenţă culorii
*Garanteză fluxul luminos
pe toată durata de folosire
*Garantează o lumină
uniformă

Cel mai
bun
portofoliu

*Portofoliu extins
*Gamă utilizabilă pentru un
număr mare de aplicaţii
*Compatibiliate cu un numar
mare de aparataje

Cel mai
bun
partener

*Pentru magazine
*Pentru instalatori
*Pentru utilizatorul
final

Cum alegem sursa de iluminat Philips
potrivită:
1. Fluxul luminos reprezintă cantitatea de lumină produsă de sursa de iluminat
respectivă şi se măsoara în lumen (lm). Când alegi o sursă de iluminat nouă
trebuie să ţii cont de fluxul luminos echivalent, deoarece noile tehnologii au
un consum mai mic, şi în consecinţă un wattaj mai mic.
2. Alege puterea echivalentă (Watt). În watt măsurăm puterea consumată de o
sursă de iluminat, cu cât wattajul este mai mic cu atât consumul de energie
este mai mic.

Tabel de echivalenţă GLS lumen
Flux luminos al
becului [lm]

Puterea echivalentă a
becului incandescent

LED

CFLI

Halogen

249

229

217

[W]
25

470

432

410

40

806

741

702

60

1055

970

920

75

1521

1398

1326

100

2452

2253

2137

150

Pentru a numi un Led
echivalent a 60W trebuie
sa aibă cel puţin
806 lumeni [lm].
Un CFLI echivalent 60W
trebuie sa aibă ce puţin
741 lumeni [lm].

Concluzie: la cumpărarea unei surse de iluminat noi alege
lumen, nu watt.
3. Alege temperatura de culoare potrivită. Sursele de iluminat pot emite de la
lumina albă caldă până la lumina albă rece - pe o scară de la 2700 grade
kelvin (alb cald) până la 6500 grade kelvin (alb rece).

4. Ambalajul surselor de iluminat Philips Led furnizează toate informaţiile
necesare pentru alegerea corectă a unei surse de iluminat.

Obligaţiile și sancţiunile aplicate
revânzătorilor referitor la echipamentele
electrice și electronice (EEE) (OUG 5/2015):
1. Evidenţierea Timbrului Verde pe factura emisă clienţilor
- Revânzătorii sunt obligaţi să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE,
adică pe line distinctă/explicativă - pe factură, cu privire la costurile colectării, tratării și
eliminării în condiţii de protecţie a mediului, costuri denumite generic - Timbrul Verde
(art. 34 alin. 1).
- amendă între 40.000 - 50.000 lei
- organ de control - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
Exemplu de facturare corectă: timbrul verde este evidenţiat separat:

Nr Crt
0
1

Descriere produselor sau a serviciilor
1
TORNADO ES 32W WW 220-240V 1PF/6
Timbru Verde

U.M.
2
PCE

Cantitate
3
2
2

Pret unitar fara T.V.A
-RON18.26
0.85

Valoare
-RON5(3X4)
36.52
1.7

Valoare T.V.A.
-RON6
8.76
0.41

Total din care
timbru verde

38.22
1.7

9.17
0.41

4

Exemplu de facturare incorectă: timbrul verde nu este evidenţiat separat:

Nr Crt
0
1

Descriere produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

TORNADO ES 32W WW 220-240V 1PF/6

PCE

Cantitate
3
2

Pret unitar fara T.V.A
-RON4

Valoare
-RON5(3X4)

Valoare T.V.A.
-RON6

19.11

38.22

9.17

Total din care
timbru verde

38.22

9.17

2. Obţinerea numărului de înregistrare a producătorului de la care sunt achiziţionate
produsele
- Revânzătorii sunt obligaţi să solicite producătorilor şi să comunice clienţilor, la cerere,
numărul de înregistrare din registrul producătorilor de EEE (art. 38 alin. 7).
- Revânzătorii sunt obligaţi să verifice dacă producătorii care achiziţionează EEE sunt
înregistraţi în registrul naţional de la Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (art. 38 alin. 8).
- amendă 40.000 - 50.000 lei
- organ de control - Garda de Mediu
3. Este obligatoriu ca deșeurile preluate de la clienţi să fie predate, în baza unui
contract, către: colectori și tratatori care desfășoară activităţi în numele producătorilor/
organizaţii colective sau către firme de salubrizare.
Puteţi solicita containere de colectare și preluarea gratuită a deșeurilor de la Asociaţia
Recolamp. E-mail: office@recolamp.ro; 0800.888.666 - număr de telefon cu acces
gratuit.

Sistemul tău de iluminat
personal wireless
Philips Hue combină becurile Led strălucitoare și eficiente energetic cu tehnologia
intuitivă fără fir și controlul inteligent mobil într-un sistem de iluminat unic și conectat.
Dă frâu liber imaginaţiei și vei schimba pentru totdeauna modul în care controlezi și
experimentezi lumina în casa ta.

Instalează Hue
Achiziţionezi pachetul iniţial cu 3 becuri Hue și un Bridge. Din acest moment ești
pregătit să experimentezi iluminatul viitorului. Te conectezi în câţiva pași simpli...
1. Înșurubează. Becurile Hue se potrivesc în fasungurile existente.
Înșurubează-le și deschide lumina de la întrerupător. Simplu.
Ulterior poţi adăuga până la 50 de becuri în sistem.

2. Alimentează. Alimentează Bridge-ul.
Conectează-l la modem utilizând cablul de reţea existent.
Așteaptă până când se aprind toate cele 3 leduri..

3. Conectează. Descarci aplicaţia Philips Hue gratuit pe telefonul
sau tableta ta de pe App Store sau Google Play Store.
Conectează-te la bridge prin intermediul aplicaţiei. Găsești
becurile și denumirile lor dupa cum dorești. Este atât de simplu.
4. Controlează. Creează o atmosferă magică în casa ta. Setează
culorile dupa bunul plac și creează scenele preferate de iluminat.
Extindeţi reţeaua cu alte accesorii, cum ar fi Hue Tap, Hue Beyond
și ai propriul sistem personal de iluminat conectat cu care îţi poţi
impresiona familia sau prietenii.

Dă frâu liber imaginaţiei
Acum ai posibilităţi nelimitate de a transforma iluminatul din casa ta într-o experienţă
extraordinară.
Philips HUE te poate trezi dimineaţa sau te poate ajuta să te relaxezi, concentrezi şi să te
energizezi, poţi să-ţi controlezi luminile în toate încăperile casei tale.
Ai la dispoziţia ta sute de aplicaţii din care să alegi. Limita este doar imaginaţia ta.

Control
inteligent

Energizează-te

Concentrează-te

Relaxează-te

Sincronizează
luminile cu filme

Programarea
luminilor

CUPON PROMOŢIONAL

Alegeţi premiul:
Premiul 1: SmartWatch Evolio XWatch

Premiul 2: Set HUE Philips Color Ambiance + SmartWatch
Evolio XWatch
Premiul 3: Set HUE Philips Color Ambiance + HUE Go White

Premiul 4: Set HUE Philips Color Ambiance+HUE Go White + HUE
Lampa de birou Beyond
Premiul 5: Set HUE Philips Color Ambiance + HUE Go White +HUE
Lampa de birou Beyond + HUE Pendant Beyond

Completează formularul de înscriere cu toate datele solicitate.
Trimite formularul de înscriere cu etichetele promoţionale colectate și copiile
facturilor fiscale care dovedesc achiziţia de surse de iluminat Philips în
perioada 1 Martie 2016 - 31 Mai 2016 la adresa: Philips Lighting Romania SRL, cu
sediul în Bd. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview Office, etaj 9/1,
sector 2, București, în atenţia Ovidiu Nicoliţa, până la data de 15 Iunie 2016.
Un participant nu poate câștiga mai mult de 1 (un) premiu din aceeași categorie.
Un participant poate acumula maximul de premii echivalent a 47 etichete
promoţionale.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Denumire companie:
Adresă companie:
Persoană contact companie:
Adresă livrare premiu:

Telefon:

E-mail:

Facturi Nr. / Dată:

Validare
companie
(ștampilă)

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit pe www.energiepeviata.ro
Pentru mai multe informaţii legate de produsele Philips vizitaţi www.philips.ro

