
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku Philips. Nabízíme Vám nyní jedinečnou 
příležitost Vámi zakoupený výrobek Philips otestovat. Věříme, že budete spokojeni. A kdyby ne, 
vrátíme Vám peníze.

Nesplnil náš výrobek Vaše očekávání? Zašlete nám jej zpět a my Vám vrátíme peníze!
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Ideální způsob jak zabránit opětovnému 
růstu chloupků a užít si dlouhotrvající 
hebkost pokožky.

Lumea
Precision Plus

IPL ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ 
NA TĚLE, OBLIČEJI A V OBLASTI 
BIKIN BEZ NAPÁJECÍHO KABELU

BEZPEČNÉ, RYCHLÉ 
A ÚČINNÉ
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Co musíte udělat,  
abyste dostali své peníze zpět?
Odeslat zakoupený výrobek jako pojištěný balíček na adresu: 
 AVEDA PTI s.r.o., K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5,  
 a to s datem poštovního razítka nejpozději 90 dnů od nákupu. 
• Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky, 
 s vyplněným kuponem z tohoto letáčku a s originálem účtenky.
• Výrobek nelze vrátit přímo na prodejně.

Nabídka se vztahuje pouze na modely Philips Lumea SC1991/00, SC2004/11  
a SC2008/11, zakoupené v období od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015.

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky, budou Vám peníze zaslány dle 
Vašeho výběru poštovní poukázkou nebo na Váš bankovní účet. Více informací 
naleznete na www.philips.cz.

Jméno

Příjmení

Ulice + č.p.

Vyberte prosím způsob, jakým chcete vrátit peníze zpět (označte křížkem, případně doplňte):

Prosím uveďte, proč jste nebyl(a) s výrobkem spokojen(a):

poštovní poukázkou na účet číslo účtu / kód banky

Telefon E-mail

Datum Podpis

PSČ Obec

Zákazník odesláním vyplněného kupónu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 
Sb., správcem - společností Philips Česká republika s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 23, PSČ 180 00, za účelem vyhodnocení akce a dal-
šího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení 
akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy 
dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, bloko-
vání nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na 
adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Účastník se seznámil s úplnými pravidly akce.

Adresa: AVEDA PTI s.r.o., K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5 Infomail: posta@aveda-pti.cz


