
Za nevjerojatno 
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razvijena i usavršena u suradnji 
sa stomatolozima
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Električne četkice za zube
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Preporučilo  
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parodontološko  
društvo

Preporučili 
stomatolozi
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Naš program omogućuje vam kupnju Philips 
Sonicare električnih četkica bez ikakvog rizika. Ako 
kupljeni proizvod nije ispunio vaša očekivanja nakon 
najmanje 14 dana, a najviše 30 dana od dana kupnje, 
jamčimo vam povrat novca.

Uvjeti kupnje Sonicare proizvoda uz ostvarenje 30 dana 
probnog roka vrijede od 15.5.do 30.6.2019 na prodajnim 
mjestima Philips partnera navedenim u uvjetima korištenja.

U promociji 30 dana jamstva povrata novca sudjeluju svi Philips Sonicare modeli 
električnih četkica, a promocija ne uključuje zamjenske nastavke i AirFloss.

Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe ponude 100 dana jamstva povrata novca sadržane u Obavijesti o zaštiti podataka 
su dostupne na uvid na prodajnom mjestu ili putem poveznice https://www.philips.hr/c-w/promocije/lumea-povrat_novca.htm

Ime i  
prezime:

Datum 
rođenja:

Telefon: E-mail:

Tip 
proizvoda 
(oznaka):

Prodavaonica

Razlog povrata robe:

Datum: Potpis:

Provedbu ove ponude osigurava Philips 
d.o.o. na prodajnim mjestima Philips partnera 
navedenim u uvjetima korištenja.

Ako niste zadovoljni uređajem, nakon 
najmanje 14, a najviše 30 dana od dana 
kupnje navedenog na računu, molimo 
vratite ga zajedno s dodatnom opremom i 
jamstvenim listom u originalnom pakiranju na 
prodajno mjesto uz:

a) Originalni račun (fotokopije neće biti 
prihvaćene) kao dokaz kupovine

b) Ispunjen formular koji se nalazi u nastavku

Proizvod mora biti zaprimljen najkasnije 30 
dana od datuma prve kupovine koja mora biti 
ostvarena unutar promotivnog razdoblja (15.5. 
do 30.6.2019)

Povrat novca bit će izvršen na prodajnom 
mjestu i to na isti način na koji je izvršena 
kupovina proizvoda. 

Moguće je predati maksimalno 1 zahtjev po 
osobi. Ponuda se odnosi samo na potrošače 
i ne primijenjuje se na trgovce i veletrgovce. 
Ukoliko potrošač na originalnom računu za 
kupnju Philips uređaja koji vraća ima i druge 
stavke/troškove, iznos povrata novca bit će 
jednak cijeni po kojoj je kupljen Philips uređaj 
naveden u ovoj stavci.

Odredbe i uvjeti promotivne akcije ni na koji 
način ne ugrožavaju ustavna prava kupca.
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