
1.5 милиона
жени избраха
Philips Lumea
Ефективна и
дълготрайна
фотоепилация
у дома
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90дни
тест период*



Уверете се сами в ефективността 
на Philips Lumea – марка Номер 1
Фотоепилатори*!

Lumea гарантира видими резултати още 
след 3-4 процедури. За дълготраен ефект 
правете поддържащи процедури
веднъж на 1 или 2 месеца.

Ако поради някаква причина не сте доволни от 
функционирането и резултатите от Philips Lumea,
ние гарантираме, че ще ви върнем пълната сума,
която сте платили.

Всичко става в 3 лесни стъпки: 

Приберете фотоепилатора в оригиналната 
му кутия заедно с всички аксесоари и 
гаранционната карта. Уредът трябва да 
бъде в пълна изправност.1

2
3

Приложете касова бележка и/или фактура, 
която да доказва, че покупката е 
направена по време на нашата кампания 
(28 април – 30 юни 2017 г.), като включите и 
формата за връщане от тази листовка.

Върнете уреда заедно с касовата бележка 
и попълнения формуляр в магазина, от 
който сте го закупили, в рамките на 90 дни 
от датата на покупката.

Philips – марка Номер 1
фотоепилатори

в Европа*

*Източник: Водещ институт
за пазарни проучвания,
стойност на продажбите

на дребно към
август 2016 г.,
категория IPL

Наслаждавайте се на
гладка кожа всеки ден

90дни
тест период

*Източник: Водещ институт за пазарни проучвания, стойност на продажбите
  на дребно към август 2016 г., категория IPL.



Име:

Промоцията важи за уреди, закупени в периода
28 април – 30 юни 2017г. включително.
Кампанията се състои във връщането на равностойността на 
продукта включен в кампанията, закупен през периода на 
кампанията от купувачи, които не са доволни от
функционирането на закупения продукт Philips.

Промоцията важи за следните артикули: 
Philips Lumea Prestige: BRI956/00, BRI953/00, BRI950/00

Ето какво трябва да направите, за да се възползвате от тази 
кампания:

Стъпка 1: Опаковайте фотоепилатора в оригиналната кутия,
с която сте го закупили заедно със сертификата за гаранция и 
всички аксесоари. Уредът трябва да функционира и да няма 
дефекти в резултат от неправилно използване.

Стъпка 2: Върнете фотоепилатора заедно с оригиналната 
касова бележка* или данъчна фактура, в период от 90 дни** след 
датата на закупуване.

Стъпка 3: Попълнете този формуляр за връщане и го предайте 
заедно с уреда.

* Моделът и датата на закупуване на касовата бележка и 
гаранционната карта трябва да съвпадат.
** Уредите трябва да бъдат върнати в срок до 90 дни от 
датата на покупка, но не по-късно от 28.09.2017 г.
Формулярът за връщане на стоката се намира безплатно в 
магазините, участващи в кампанията и на уеб страницата на 
Организатора.
Пълните правила и условия на кампанията можете да намерите 
на уеб страницата: Philips.bg/promotions. 

С попълването, подписването и предоставянето на този 
талон се декларира, че лицето е съгласно личните данни да се 
обработват от Организатора, от „Филипс България“ ЕООД, 
както и от другите дружества от групата на Philips. Целта на 
обработването е да се валидира участието и да се върне 
равностойността на продукта при реда и условията, посочени 
в настоящия правилник.

Фамилия:

Телефон: Email:

Код на закупения продукт:

Причина за връщане на фотоепилатора:*

* От коя характеристика на продукта не сте доволни?

Връщане на артикул от кампанията „90 дни тест период”

Подпис:



philips.bg/lumea


