
Perioada campaniei 1 Mai - 30 Iunie 2019

Cumpără produse LED Philips
şi Pila participante la campanie
și câștigă o mulţime de premii!

Philips îţi răsplătește �delitatea



Mecanismul
campaniei promoţionale

Cumpără surse de iluminat LED Philips sau Pila de la un 
distribuitor autorizat Signify în perioada 1 Mai - 30 Iunie 2019.
Câștigă unul din următoarele premii în funcţie de valorile 
acumulate în perioada promoţiei:

Nici un participant nu va putea obţine mai mult de 2 premii, câte unul din 
�ecare categorie, indiferent de valoarea cumulată a achiziţiilor din perioada 
de derulare a campaniei.

Premiul 1:

x 2.000 lei
fără TVA

Card cadou eMAG

150 lei

Premiul 2:

x 5000 lei
fără TVA

Card cadou eMAG

400 lei

Card cadou 
eMAG in valoare 
de 150 lei

Card cadou 
eMAG in valoare 
de 400 lei



Becuri LED

*Creat pentru confortul ochilor tăi. Vizitează www.philips .com/eye comfort pentru detalii referitoare la pâlpâit,
pulsaţie sau alţi parametri de confort pentru vedere, precum și pentru mai multe detalii despre produse.

Lumină plăcută
ochilor

Becurile Philips LED sunt testate în laborator și respectă
standardul de siguranţă fotobiologică

Îţi pasă de
ochii tăi?
Philips LED

Durată lungă de
viaţa - până la

1500 de ore

Forme familiare
- se potrivesc în 

fasungurile
existente

Lumină de 
calitate 

superioară

Comsum scăzut
de energie, până
la 90% e�cienţă

energetică

Lumină reglabilă
pentru o ambianţă
perfectă (anumite

modele)



Pentru mai multe informaţii legate de produsele Philips vizitaţi www.lighting.philips.ro

Telefon companie:

Adresă livrare premiu:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Denumire companie:

Adresă companie:

Nume şi prenume persoană de contact companie:

Completează formularul de înscriere cu toate datele solicitate.

Trimite formularul de înscriere împreună cu copiile rapoartelor de 
achiziție care dovedesc valoarea globală a achizițiilor de surse de 
iluminat LED Philips sau Pila şi care includ numele distribuitorului,  
numerele și datele facturilor în baza cărora au fost făcute 
achizițiile din perioada 1 Mai 2019 - 30 Iunie 2019 la adresa: 
Signify România SRL, cu sediul în Bd. Barbu Văcărescu nr. 301-311, 
Clădirea Lakeview O�ce, etaj 9, sector 2, București, în atenția 
Cătălin Mihai, până la data de 15 Iulie 2019.


