
 

 

Promocija Philipsovih športnih slušalk in brezžičnih zvočnikov, v 

okviru teka Wings for Life World Run – koristni napotki
 
Kako lahko sodelujete:   

S Philipsovimi športnimi slušalkami in brezžičnimi zvočniki si zagotovite najboljše doživetje. Registrirajte 

svoj nov izdelek in prejmite kodo (digitalni bon) za tek Wings for Life World Run. 

1. Pri sodelujočem trgovcu v obdobju od 28. 1. 2022 do 6. 5. 2022 kupite nove Philipsove športne 

slušalke ali brezžični zvočnik.  

2. Obiščite www.go-wings-promotion.com 

3. Nakup registrirajte z vnosom svojih osebnih podatkov in naložitvijo dokazila o nakupu (računa). 
4. Po veljavni registraciji boste prejeli kodo za digitalni bon. 
5. Prenesite aplikacijo Wings for Life World Run. 

6. V aplikaciji Wings for Life World Run ustvarite račun in se registrirajte (vnesite osebne podatke) 

– to lahko storite brezplačno, z veljavnimi pogoji uporabe.  

7. Na strani za plačilo vnesite edinstveno kodo za digitalni bon, ki ste jo prejeli ter zaključite 

prijavo. 

8. Vidimo se na startni črti, 8. maja ob 11.00 dopoldan, po koordiniranem univerzalnem času 

(UTC).  

9. Upoštevajte, da se je treba na tek prijaviti najpozneje do 8. maja 2022 do 10.00 dopoldan po 

koordiniranem univerzalnem času. 

 

Promocija Philipsovih športnih slušalk in brezžičnih zvočnikov, v 

okviru teka Wings for Life World Run – pogoji sodelovanja 
 

1. Upravičenost  

 

a. Sodelujejo lahko le kupci, stari 18 let ali več, ki so rezidenti Republike Slovenije in so pri sodelujočih trgovcih v 

Sloveniji kupili Philipsove športne slušalke ali brezžični zvočnik (modeli TAA7306BK/00; TAA6606BK/00; 

TAA5205BK/00; TAA4216BK/00; TAA4205BK/00; TAS4807B/00; TAS4807W/00; TAS7807B/00; TAS7807W/00). 

Izdelek mora biti kupljen le za zasebno domačo uporabo. Zaposleni v podjetjih TP Vision Europe B.V in Red Bull, 

Justsnap GmbH ter drugi zaposleni v podjetjih, vključenih v organizacijo in izvedbo promocije, vključno z 

njihovimi sorodniki, so izključeni iz sodelovanja. Sodelujoči trgovci na drobno in drugi trgovci ter njihovi 

zaposleni in sorodniki so prav tako izključeni iz promocije. Posredniki in trgovci na drobno niso upravičeni do 

sodelovanja v imenu svojih strank.  

 

Imena in naslove sodelujočih trgovcev na drobno najdete na www.philips.com/wings-for-life-world-run. 

 
b. Sodelujoči mora od sodelujočega trgovca, pri katerem je kupil izdelek, pridobiti račun, ki je v skladu z veljavnimi 

predpisi o DDV. Dobavnica ni zadostno dokazilo o nakupu.  

 

http://www.go-wings-promotion.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.philips.com%2Fwings-for-life-world-run&data=04%7C01%7C%7C66f5323ab66a4b4d779208d9bf05ed5b%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637750854443978521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxvfYK6xhzsTcjL86R8vSe5wwiBEdGwlPOkWkwVSfDY%3D&reserved=0
http://www.philips.de/tv-ambilight-zufriedenheitsgarantie
http://www.philips.de/tv-ambilight-zufriedenheitsgarantie


 

 

c. Poleg tega si podjetje TP Vision pridržuje pravico izključiti vsakega posameznika, ki poskuša pridobiti korist z 

lažnimi izjavami ali drugimi zavajanji in/ali sodeluje v promociji večkrat, kot to dovoljujejo pogoji sodelovanja. Če 

obstaja razlog za izključitev, ima TP Vision pravico iz promocije kadarkoli izključiti zadevnega sodelujočega in 

zavrniti kodo za digitalni bon. 

 

2. Obdobje promocije, promocijska oprema, izvedba promocije 

 

a. Ta promocija je dostopna vsem kupcem, ki v obdobju od 28. januarja 2022 do 6. maja 2022 v eni od naslednjih 

držav – Avstrija, Belgija, Češka, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, 

Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Združeno 

kraljestvo – kupijo Philipsove slušalke ali brezžični zvočnik (modeli TAA7306BK/00; TAA6606BK/00; 

TAA5205BK/00; TAA4216BK/00; TAA4205BK/00; TAS4807B/00; TAS4807W/00; TAS7807B/00; TAS7807W/00) za 

osebno uporabo.  

b. Prijava za sodelovanje v promociji je mogoča na www.go-wings-promotion.com do vključno 8. maja 2022 do 

10.00 zjutraj po koordiniranem univerzalnem času. 

c. Prijave, ki ne izpolnjujejo teh pogojev sodelovanja ali ki niso predložene prek uradne spletne strani www.go-

wings-promotion.com ali ki niso popolne, se bodo štele za neveljavne. TP Vision si pridržuje pravico preveriti 

informacije, ki jih kot sodelujoči predložite pri prijavi, zlasti glede upravičenosti in osnovnih pogojev ter lahko po 

potrebi zahteva dodatne informacije ali izvirnik dokazila o nakupu. 

d. Sodelujoči, ki pri prijavi predložijo nepopolne informacije in/ali naložijo neveljaven račun, bodo obveščeni po e-

pošti ali zaprošeni, da v določenem roku predložijo veljaven račun. 

e. Vodenje prijavnega postopka, s tem povezano preverjanje podatkov in pošiljanje potrditvenega e-sporočila s 

kodo za digitalni bon bo opravil naš promocijski partner, podjetje Justsnap GmbH. 

f. Podatki, predloženi po 8. maju 2022 po 10.00 zjutraj po koordiniranem univerzalnem času na www.go-wings-

promotion.com, ne bodo upoštevani v okviru te promocije in bodo dokončno izbrisani. 

g. Te promocije ni mogoče združiti z drugimi promocijami, ki jih organizira TP Vision. Promocija se lahko združi s 

promocijami in/ali popusti sodelujočih trgovcev na drobno.  

h. Promocija velja le, dokler so zaloge izdelkov na voljo. TP Vision ni odgovoren za razpoložljivost izdelkov v 

podružnicah/spletnih prodajalnah sodelujočih trgovcev na drobno. 

i. Za registracijo v aplikaciji Wings for Life World Run bo morda treba sprejeti njene pogoje uporabe in/ali izjave o 

varstvu zasebnosti. TP Vision ni odgovoren za aplikacijo Wings for Life World Run in njene registracijske zahteve.  

 

3. Varstvo podatkov  

 

Osebni podatki, zbrani v okviru te promocije, bodo shranjeni izključno za namen izvedbe promocije, zlasti za namen 

obveščanja sodelujočih o stanju promocije, uporabljeni ali obdelani pa bodo v skladu s smernicami podjetja TP 

Vision za varstvo podatkov.  

 

Če osebni podatki, ki so na voljo, niso več potrebni za izvedbo promocije, jih bo podjetje TP Vision takoj izbrisalo ali 

blokiralo, če tak izbris podatkov ni v nasprotju z morebitnimi zakonskimi obveznostmi glede hrambe. S 

sodelovanjem v tej promociji se vsak sodelujoči tudi strinja z našimi smernicami varstva podatkov. Pravilnik podjetja 

http://www.go-wings-promotion.com/
http://www.go-wings-promotion.com/
http://www.go-wings-promotion.com/
http://www.go-wings-promotion.com/
http://www.go-wings-promotion.com/


 

 

TP Vision o varstvu zasebnosti je pojasnjen v izjavi o varstvu zasebnosti, ki jo lahko najdete na spletni strani 

http://www.tpvision.com/privacy-policy/. 

 

4. Organizator promocije 

 

TP Vision Europe B.V. 

Prins Bernhardplein 200 

1097 JB Amsterdam 

Nizozemska 

Številka vpisa v poslovni register: 53045394 

ID za DDV: NL850721854B01 

 

5. Končne določbe 

 

TP Vision si pridržuje pravico, da ob nepredvidenih okoliščinah brez vnaprejšnjega obvestila prekine promocijo ali 

kadar koli brez obvestila spremeni ali prilagodi pogoje sodelovanja v promociji. 

 

TP Vision ne sprejema nobenih odškodninskih zahtevkov, ki bi izhajali iz sodelovanja v tej promociji ali ki bi jih to 

sodelovanje povzročilo ali ki bi izhajali iz nezmožnosti sodelovanja v tej promociji ali ki bi jo to sodelovanje 

povzročilo. Podjetje TP Vision tudi ni odgovorno za morebitno škodo ali izgubo, ki jo povzročijo tehnične okvare, 

pomanjkljivosti, prekinitve, računalniški virusi, izpadi telefonskih omrežij ali prekinitve delovanja interneta zaradi 

vzrokov onkraj vpliva podjetja TP Vision. Enako je podjetje TP Vision izvzeto iz odgovornosti za kakršno koli škodo, ki 

jo sodelujoči lahko utrpijo zaradi napak, nepravilnosti ali pomanjkljivosti informacij, ki jih zagotovi TP Vision. TP 

Vision ne sprejema odgovornosti za skrb, da so promocijska stran ter kakršne koli povezave sodelujočemu na voljo 

in dostopne brez tehničnih napak in v celoti. 

 

Za te pogoje sodelovanja se uporablja slovensko pravo. Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev sodelovanja in/ali te 

promocije ali so povezani s temi pogoji sodelovanja in/ali to promocijo, je pristojno sodišče v Ljubljani, razen če 

veljavno obvezno potrošniško pravo določa drugače. 

 

6. Pomoč/vprašanja 

 

a) Če imate kakršna koli vprašanja ali težave pri prijavi na spletni strani www.go-wings-promotion.com ali v 
zvezi s pridobivanjem kod, stopite v stik z nami prek naše podporne strani ali kopirajte v svoj brskalnik ta 
URL:  

https://tv-sound-monitors.philips.com/s/contactsupport?language=sl 

 

 

b) Pomoč/vprašanja glede aplikacije Wings for Life World Run (z uporabo bonov): če ste v dvomih ali imate 
težave glede aplikacije Wings for Life World Run ali pri uporabi kod v njej, vam je pomoč na voljo prek 
razdelka za pomoč. Preglejte seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov. 

http://www.tpvision.com/privacy-policy/
http://www.go-wings-promotion.com/
https://tv-sound-monitors.philips.com/s/contactsupport?language=sl


 

 

 

c) Kode za digitalne bone delujejo le v aplikaciji Wings for Life World Run. Kode za bon ni mogoče 

preprodati. Wings for Life World Run si pridržuje pravico kadar koli spremeniti, odložiti ali 

umakniti vsebino storitve po lastni presoji. Boni se lahko uporabljajo le v državi, navedeni ob 

prijavi na spletni strani promocije. 

  

 

 


