CELOTEN PRAVILNIK PROMOCIJE

ORGANIZATOR:

TP Vision Europe B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097
JB, Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju
„organizator“)

NAZIV PROMOCIJE: "30 večerov preizkušajte anaAmbilight." (v nadaljevanju „promocija")

ČAS IZVEDBE: od 1. 11. 2020 do 31. 01. 2021

KRAJ IZVEDBE: Republika Slovenija
POGOJI SODELOVANJA: Promocije se lahko udeležijo kupci z naslovom za dostavo na ozemlju
Slovenije, starejši od 18 let, ki v času trajanja akcije na ozemlju Slovenije kupijo pri partnerskem
prodajalcu izbran televizor Philips Ambilight (glej seznam izdelkov vključenih v promocijo na koncu
pravilnika) in najkasneje v roku 30 dni od dneva nakupa izpolnijo registracijski obrazec, ki se nahaja na
spletni strani https://www.philips.si/c-w/promocije/Ambilight-promocija. V potrditveni elektronski
pošti prejmejo navodila za nadaljne korake vračila izdelka.
MEHANIZEM PROMOCIJE:
1.

V promocijo so vključeni izbrani televizijski sprejemniki Philips Ambilight (glej seznam na
koncu pravilnika), kupljeni v času trajanja akcije od 1. 11. 2020 do 31. 01. 2021 v vseh
trgovinah, ki so partnerice promocije na ozemlju Slovenije. Udeleženec promocije mora v
roku 30 dni od dneva nakupa izpolniti registracijski obrazec, ki se nahaja na spletni strani
https://www.philips.si/c-w/promocije/Ambilight-promocija. Udeleženec promocije po
oddaji pravilno izpolnjenega obrazca za prijavo prejme unikatno kodo na elektronski naslov,
ki ga je navedel v obrazcu. V potrditveni elektronski pošti nato udeleženec prejme navodila
za nadaljne korake vračila izdelka. Izdelek, osebno kupljen v trgovini, je mogoče vrniti ali v
trgovini, kjer je bil kupljen ali drugje, po dogovoru s klicem na številko Philipsovega
strokovnjaka na 069 940 232, od ponedeljka do petka, od 8. – 16. ure. Izdelek, kupljen preko
spletne trgovine, je mogoče tudi s kurirsko službo vrniti spletnemu prodajalcu, pri katerem
je bil izdelek kupljen, ali osebno prek prodajnega mesta spletnega prodajalca, kjer je
naročnik izdelek prevzel po nakupu. Ob vračilu izdelka mora udeleženec navesti unikatno
kodo, ki mu je bila poslana na njegovo e-pošto ob spletni registraciji. Udeleženec v primeru
osebne vrnitve predloži e-poštno sporočilo, ki vsebuje unikatno kodo. Pri vrnitvi s kurirsko

službo pa je treba unikatno kodo ročno dopisati na račun priložen k pošiljki ali na samostojen
list.
2.

Izdelek lahko vrne le nepoškodovan, v originalni embalaži, z vso dodatno opremo, z
originalnim dokazilom o nakupu in s predložitvijo unikatne kode, ki jo je udeleženec prejel
po elektronski pošti po registraciji na spletni strani https://www.philips.si/cw/promocije/Ambilight-promocija

3.

Izdelek se mora vrniti najkasneje v 30 dneh od datuma nakupa, sicer pravica do vračila
izdelka poteče. V primeru vračila izdelka s kurirsko službo je za izpolnitev tega pogoja datum
oddaje pošiljke, ki ga potrdi prevoznik.

4.

Promocija velja za izdelke, plačane z gotovino (vključno s plačilom po povzetju), plačilno
kartico, bančnim nakazilom ali obročnim plačilom.

5.

V primeru, da niso izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, trgovina izdelka ne bo prevzela
oziroma ga bo udeležencu vrnila.

6.

Če so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, bo trgovina v roku 15 dni od dostave izdelka v
trgovino udeležencu nakazala vrednost izdelka, zavedeno na dokazilu o nakupu (oziroma
vrednost že plačanih obrokov), na naveden bančni račun ali tako, kot je dogovorjeno s
prodajalcem. V primeru izdelka, kupljenega na internetu, in ob izpolnitvi vseh zgornjih
pogojev, bo spletni prodajalec udeležencu nakazal vrednost izdelka, navedeno na dokazilu
o nakupu (oziroma vrednost plačanih obrokov), na naveden bančni račun v roku 15 dni od
fizične vrnitve izdelka prodajalcu ali tako, kot je dogovorjeno s trgovino.

7.

Ena oseba lahko vrne samo en izdelek.

8.

Te akcije ni mogoče kombinirati z drugimi aktualnimi in/ali prihodnjimi promocijami za
pospeševanje prodaje, ki jih organizira in/ali soorganizira organizator (v nadaljevanju samo
"druge promocije"), ne glede na to, ali udeleženec uveljavlja pravico do vračila gotovine
in/ali kakršno koli drugo ugodnost (v nadaljevanju samo "ugodnosti"), neposredno
izhajajočo iz sodelovanja v tej ali drugi promociji in/ali zaradi zaposlitve pri osebi, katere
zaposleni so upravičeni do ugodnosti v okviru te druge promocije. Uveljavljanje pravice do
vračila izdelka v okviru te promocije ima za posledico prenehanje pravice oziroma
onemogoča uveljavitev kakršne koli druge pravice stranke, da uveljavi katero koli prednost
v drugi promociji za izdelek (npr. "Cashback") in obratno.

PHILIPSOVO OBVESTILO O ZASEBNOSTI
Družba Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Nizozemska ali njene
povezane družbe ali podružnice ("Philips", "naše", "mi" ali "nas") vas želi seznaniti s tem, kako zbiramo,
uporabljamo in razkrivamo osebne podatke. To obvestilo o zasebnosti vam bo v pomoč pri

razumevanju naših postopkov za varovanje zasebnosti, vključno s tem, katere podatke zbiramo, zakaj
jih zbiramo, kaj delamo z njimi, kako jih varujemo ter z vašimi posameznimi pravicami.
Kontaktni obrazec: https://www.philips.si/c-e/gdpr-privacy.html

NASLEDNJI POMEMBNI POGOJI PROMOCIJE:
1.

Promocije se lahko udeležijo samo fizične osebe, starejše od 18 let, z naslovom za dostavo v
Republiki Sloveniji.

2.

Z izpolnitvijo in pošiljanjem prijavnice udeleženec akcije sprejme pravila promocije in potrdi,
da je z njimi seznanjen.

3.

Organizator si pridržuje pravico, da brez nadomestila med njenim potekom enostransko
spremeni pravila promocije ali da promocijo kadar koli brez nadomestila odpove ali začasno
ustavi.

4.

Organizator marketinške promocije ni odgovoren za škodo ali izgubo, ki je nastala med
udeležbo v promociji.

5.

Organizator promocije ne odgovarja za škodo v primeru nemožnosti dostave vrnjenega
denarja ali izdelka zaradi nepravilno navedene številke računa ali naslova ali za morebitno
škodo, ki bi nastala z izgubo pošiljke, poslane s kurirsko službo.

6.

Izključen je vsak pravni zahtevek udeleženca.

7.

Aktualna različica celotnih pravil akcije bo ves čas trajanja promocije na voljo na
https://www.philips.si/c-w/promocije/Ambilight-promocija.

8.

V izogib nejasnosti se navaja, da stroške pošiljanja izdelka s kurirsko službo krije udeleženec
promocije.

9. Organizator promocije je upravičen preverjati vse pogoje za udeležbo v promociji in v primeru

spora oceniti in sprejeti končno odločitev o katerem koli vprašanju, povezanem s promocijo.
Organizator ima brez nadomestila ali povračila škode, ki bi lahko nastala zaradi izključitve,
pravico izključiti katerega koli izmed udeležencev iz sodelovanja v promociji, in sicer v primeru,

da udeleženec krši pravila ali ravna neetično. V primeru, da je udeleženec izločen iz promocije,
bo izdelek, ki ga je udeleženec promocije že vrnil organizatorju, ponovno vrnjen na naslov
udeleženca oziroma ga organizator ne bo prevzel. Morebitne ugovore na potek akcije lahko
organizatorju pošljete s priporočeno pošto v roku 120 dni od zaključka promocije, torej po
preteku zgoraj navedenega trajanja promocije, in to izključno v pisni obliki na poštni naslov,
določen v teh pravilih. Ugovori, predloženi pozneje, ne bodo upoštevani. Odločitev organizatorja
o ugovoru je dokončna.

V Ljubljani dne 30. 10. 2020

TP Vision Europe B.V.

SEZNAM IZDELKOV, VKLJUČENIH V PROMOCIJO:

43PUS6704

55OLED754
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