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Kampanijos sąlygos
Akcijos laikotarpiu įsigykite Philips Sonicare dantų šepetėlį HX6511/35;
HX6511/33; HX6511/50; HX6762/43; HX8923/34; HX8911/01; HX6972/38;
HX6932/36; HX6971/33; HX6971/59; HX9172/14; HX9332/04; HX9334/41;
HX9312/04; HX9362/67; HX9372/04; HX9352/04 ir išbandykite jį net 30
dienų.

Jeigu Philips Sonicare dantų šepetėlis
nepateisins Jūsų lūkesčių - susigrąžinkite
sumokėtus pinigus.
1. Pasiūlymas galioja HX6511/35; HX6511/33; HX6511/50; HX6762/43; HX8923/34;
HX8911/01; HX6972/38; HX6932/36; HX6971/33; HX6971/59; HX9172/14;
HX9332/04; HX9334/41; HX9312/04; HX9362/67; HX9372/04; HX9352/04
modelių Philips Sonicare dantų šepetėliams įsigytiems 2017-10-01 - 2017-12-31
mažmeninėse Avitela parduotuvėse ir internetinės prekybos parduotuvėje
www.avitela.lt.

dienų pinigų
grąžinimo
garantija

ANKETA
Vardas, pavardė:

Adresas:

Sąskaitos nr.:

Akcija vyksta nuo 2017 m. spalio mėn. 01 d. iki 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.
(pildoma tik grąžinant prekę įsigytą internetinės prekybos parduotuvėje)

2. Produktus galite grąžinti per 30 dienų nuo įsigijimo datos, grąžinant į tą
pačią parduotuvę, kurioje prietaisas buvo įsigytas.

Telefonas:

3. Kartu su grąžinamu produktu (grąžinama ir dovana jei buvo gauta įsigyjant
prietaisą), kuris turi būti veikiantis ir pilnos komplektacijos, turi būti pateikiami:
pirkimą liudijantys, originalūs (kopijos nepriimamos) dokumentai su nurodyta
pirkimo data. Taip pat turi būti pristatytas įsigijus produktą gautas garantinis
prekės talonas. Pinigai grąžinami tik visiškai įvykdžius šiame punkte nurodytas
sąlygas ir užpidžius akcijos anketą.

El. paštas:

4. Jei prekė buvo įsigyta mažmeninėse prekybos parduotuvėse, pinigai grąžinami
tik toje pačioje parduotuvėje kur ir buvo įsigytas prietaisas iškart, kai buvo
įvykdyti visi aukščiau išvardintų punktų reikalavimai.
5. Grąžinant prekę įsigytą internetinėje prekybos parduotuvėje ir siunčiant prekę
paštu (siuntimo išlaidos tenka siuntėjui), pirkėjas privalo kartu su grąžinama
preke pateikti informacinį raštą (akcijos anketą), kuriame nurodomas pirkėjo
vardas, pavardė ir banko sąskaitos (tik to asmens, kuris registruoja prekę),
į kurią bus pervedami pinigai, numeris bei banko pavadinimas.
5.1 Grąžinant prekę įsigytą internetinėje prekybos parduotuvėje pinigai grąžinami
per 14 dienų nuo prekės grąžinimo dienos tik atliekant banko pavedimą.
Šiuo atvėju grąžinimas grynais pinigais negalimas.

Produkto modelis:

Prekės pirkimo data, parduotuvės pavadinimas, adresas:

Kokios produkto savybės nepatenkino Jūsų poreikių/lukesčių:

5.2 Pinigai į pirkėjo nurodytą sąskaitą pervedami atliekant banko pavedimą į
Lietuvoje ir ES šalyse registruotus bankus (kitos pinigų grąžinimo formos
nenumatytos).
Grąžinama nurodyta prekės įsigijimo dokumentuose pinigų sumą.
6. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims
ši akcija nėra taikoma.
7. Partneriams, perkantiems produktą perpardavimui, akcija netaikoma.
8. Kompanijos „Philips“ ir “Avitelos prekyba“ neprisiima atsakomybės už
prarastus siuntinius ar pavėluotą pristatymą dėl pašto, siuntų skyriaus kaltės,
taip pat už nepilnus ar neįskaitomus siuntinius.
9. Produkto grąžinimas įmanomas tik įvykdžius visus
aukščiau išdėstytus terminus ir sąlygas.
10. Akcijos terminai ir sąlygos jokiais būdais nepažeidžia pirkėjo asmens teisių.
11. Norinčius grąžinti produktą, prašome užpildyti šią anketą:

Aš sutinku būti įtrauktas (-a) į Jūsų duomenų bazę.

Kaip jūs sužinojote apie šią akciją:
Iš Facebook’o
Iš draugų
Iš parduotuvės asistento

Data:

Parašas:

Pajusk skirtumą
nuo pat pirmos
dienos
Elektriniai dantų šepetėliai

Pašalina iki 10 kartų daugiau
apnašų ir geriau valo*
Net 7 kartus sveikesnės dantenos**

30
dienų pinigų
grąžinimo
garantija

www.philips.lt

Akcijos laikotarpis: 2017-10-01 – 2017-12-31.
Plačiau apie akcijos sąlygas teiraukitės
parduotuvėje arba www.philips.lt.

*Lyginant su rankiniu dantų šepetėliu
**Gum Health režime, lyginant su rankiniu dantų šepetėliu.

