
Kõige kiirem 
ja lihtsam 
triikimine*

Rõivahooldus

Auruvoog (standard IEC60311), võrreldes
10 enim ostetud triikimissüsteemiga;
katse läbiviimise aeg aprill 2017.
 

30                päeva
raha tagasi 
garantii

30
päeva raha 

tagasi garantii



Proovi Philipsi triikimissüsteemi kuni 30 päeva. Kui toode ei 
vasta Sinu ootustele, siis maksame Sulle raha tagasi.
 

1. Pakkumine kehtib Philipsi triikimissüsteemide mudelitele 
GC7933/30, GC8750/60, GC8962/40, GC9660/30, 
GC9682/80, PSG6064/80, PSG7028/30, PSG8050/30, 
PSG8140/80, PSG9050/20 mis on ostetud ajavahemikul 
01.08.2022- 31.10.2022.
 
2. Kampaanias osalevad tooted, mis on ostetud Euronicsi 
Eesti kauplustest või Euronicsi e-poest (www.euronics.ee).
 
3. Registreeri toode My Philips lehel (www.philips.ee/myphilips)
 
4. Kui Sa pole tootega rahul, tagasta see 30 päeva jooksul:
a) koos ostu sooritamist tõendava dokumendiga.
b) täidetud küsimustikuga (vt allpool) ning
c) originaalpakendis koos kõigi pakkematerjalidega.
 
5. Toode peab jõudma ettevõttesse BrandAbout OÜ aadressiga
Vene 20-2, Tallinn 10123 (e-mail info@brandabout.ee,
tel 51 913 685) 30 päeva pärast ostukuupäeva, ehk hiljemalt
30.11.2022. Kui saadate toote postiga, peab postitamise kuupäev
olema mitte rohkem kui 30 päeva ostukuupäevast.
 
6. Ettevõte kasutab Sinu esitatud isikuandmeid ainult seoses 
käesoleva pakkumisega.
 
7. Ettevõte ei saa võtta vastutust seoses nõuetega, mis on postiga 
saatmisel kaduma läinud või hilinenud, mittetäielikud või 
loetamatud. Postikviitungit ei aktsepteerita kättetoimetamise tõendina.
 
8. Kui punktide tingimused on täidetud, tagastab ettevõte BrandAbout OÜ 
ostuhinna, kandes selle 28 päeva jooksul Sinu pangakontole.
 
9. Kui saadetis ei sisalda mõnda nõuet punktist 4, kuid sisaldab teavet
saatja kohta, siis tagastab BrandAbout OÜ saadetise kahekümne
kaheksa päeva jooksul, koos tagastuse põhjendusega. Juhul kui saatja
kohta puudub teave, hoiustab BrandAbout OÜ saadetist kuni
31.01.2023, oodates saatja kohta teavet. Pärast 31.01.2023 võib
BrandAbout OÜ keelduda raha tagasimaksmisest ja käsitleda
saadetist vastavalt oma äranägemise järgi.
 
10. Ühe inimese kohta võib esitada maksimaalselt ühe tagastusnõude.
 
11. Kampaania on mõeldud füüsilisest isikust tarbijatele ja ei kehti 
juriidilistele isikutele ning jae- ega hulgimüüjatele.
 
12. Me ei võta enda kanda täiendavaid kulusid, mis on seotud toote 
tagastamise, kättetoimetamise tõendamise või edasitoimetamisega.
 
13. Et toode ei saaks kahjustada ega läheks kaduma, tuleb pakend 
korralikult sulgeda ja tagada kaitse transpordikahjustuste eest.
 
14. Pakkumine kehtib ainult Eestist ostetud toodetele.
 
15. Kui klient on ostnud toote järelmaksu või liisinguga, siis antud 
kampaania ei kehti.
 

Kampaaniatingimused:

Raha tagasisaamiseks
täida palun küsimustik: 

Palun selgitage lühidalt, miks toode Teid ei rahulda: 

Nimi, perekonnanimi: 

Aadress:

Telefoninumber:

Toote mudelinumber: 

Pangakonto:

Kuupäev:

Allkiri:
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