
Nasmeh do ušes s 
Philips SonicareElektrične zobne ščetke



Naša promocijska akcija vam omogoča nakup zobnih ščetk Philips Sonicare povsem brez 
tveganja. Če izdelek ne bo izpolnil vaših pričakovanj, vam po 30 dneh preizkušanja jamčimo 
vračilo kupnine. Akcija 30-dnevnega preizkušanja velja za vse zobne ščetke Philips Sonicare, 
kupljene od 22. 3. do 30. 6. 2018.

Zobno ščetko lahko v 30 dneh od dneva nakupa, nepoškodovano in v originalni embalaži ter 
z originalnim računom in garancijskim listom, vrnete na naslov: Futura DDB d.o.o., Poljanski 
nasip 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Philips Sonicare. Kot datum vračila se upošteva datum, 
ko je pošiljka vročena na navedeni naslov. Poleg zobne ščetke vas prosimo, da priložite še 
spodnji izpolnjeni kuponček. 30-dnevni rok za vračilo prične teči z dnem nakupa.

Kupnino bomo nakazali na vaš račun v roku 30 dni od prejema vrnjene zobne ščetke. 

Promocijska akcija je namenjena samo končnim potrošnikom in v njej ne morejo sodelovati 
poslovni subjekti. Vračilo zobne ščetke mora biti izvedeno skladno z vsemi napotki in pogoji, 
navedenimi v tem letaku. Odredbe in pogoji promocijske akcije na noben način ne ogrožajo 
ustavnih pravic kupca.

30 dni jamčimo vračilo kupnine.*

Ime in priimek Datum rojstva

Naslov

Poštna ševilka Pošta

Telefonska ševilka E-pošta

TRR

Tip izdelka (oznaka)

Razlog za vračilo

Datum, Kraj Podpis

Banka

* Velja ob nakupu zobnih ščetk Philips Sonicare od 22. 3. do 30. 6. 2018 z originalnim računom, in to največ 30 dni od dneva nakupa.

Philips Slovenija, d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana spoštuje vašo zasebnost, zato bomo vaše osebne podatke uporabili 
izključno za navedeni namen. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov in s pravili zasebnosti in varstva osebnih podatkov našega podjetja. Vaše osebne podatke bomo hranili največ 
10 let.

Seznanjen(-a) sem, da bo Philips Slovenija, d.o.o. moje osebne podatke posredoval pogodbenim obdelovalcem Futura DDB 
d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Seznanjen(-a) sem tudi z možnostjo pritožbe Informacijski pooblaščenki RS v primerih kršenja in / ali omejevanja mojih 
pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov.

Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih 
podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov Philips Slovenija, d.o.o., Ukmarjeva 
6, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte informacije@philips.si.

Strinjam se, da bodo moji podatki vključeni v Philipsovo bazo podatkov.
Podatki bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Klicni center: 01 888 83 13, vsak delavnik od 9. do 17. ure.


