
 

Philips Tyytyväisyystakuu
www.philips.fi/nordicpromotions
Tavoitteemme on, että kaikki asiakkaamme ovat tyytyväisiä, mutta ymmärrämme 
tietenkin, ettemme aina voi onnistua. Jos et ole tyytyväinen, voit palauttaa ostamasi 
tuotteen ja saada rahat takaisin.

Näin Tyytyväisyystakuu toimii.
Jos olet ostanut Tyytyväisyystakuumme kattavan tuotteen, voit kaikessa rauhassa kokeilla sitä kotona 
30-60-120 päivää. Jos et ole tyytyväinen, lähetät sen takaisin meille, ja me maksamme takaisin summan, 
jonka olet maksanut tuotteesta.
Toimi näin:
l Pakkaa tuote alkuperäiseen pakkaukseen.
l Liitä mukaan alkuperäinen kuitti. Emme hyväksy kopioita.
l Täytä tämä lomake ja liitä se tuotteen mukaan.
l Lähetä tuote, kuitti ja täytetty lomake osoitteeseen: 
Philips Moneyback c/o Boomerang Strömberg OY, Ruosilantie 14, 00390 Helsinki, Finland
l Korvaamme summan, jonka olet maksanut tuotteesta.
l Emme korvaa palautuskustannuksia. 
Tyytyväisyystakuun täydelliset ehdot ovat tämän asiakirjan viimeisellä sivulla.

Nimi _________________________________________________________

Katuosoite ____________________________________________________

Postinumero __________________________________________________

Postitoimipaikka _______________________________________________

Maa _________________________________________________________

Pankki _______________________________________________________

SWIFT/BIC  ___________________________________________________

IBAN  _______________________________________________________

Puhelinnumero ________________________________________________

Sähköpostiosoite _______________________________________________

Tuotteesi: 

Ostopaikka:  __________________________________________________

Paikkakunta:  __________________________________________________

Ostohinta alv mukaan luettuna:  ___________________________________

Kerro, miksi et ole tyytyväinen tuotteeseen: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ehdot
1.  Tarjouksen tekijä on Philips Electronics -konserniin kuuluva Philips CL (yritysnumero 556105-2613).
2.  Seuraavassa esitetään tarjousta koskevat ehdot.
3.  Tarjous koskee tuotteita, jotka mainitaan voimassa olevassa “30-60-120 päivän Tyytyväisyystakuu”  esitteessä. 
4.  Jos et ole tyytyväinen tuotteeseen ja ostopäivästä on kulunut alle 30-60-120 päivää, ole hyvä ja  
 a. täytä yllä oleva palautuslomake
 b. anna yhteystietosi 
 c. ilmoita tilinumerosi sekä 
 d. lähetä tuote pakkausmateriaaleineen verkkosivuilla ilmoitettuun osoitteeseen alkuperäispakkauksessa ja liitä mukaan  
 alkuperäinen ostokuitti (valokopio ei kelpaa) todistukseksi ostoksesta. Palautusosoite annetaan tämän asiakirjan lopussa. 
5.  Philips käyttää henkilötietojasi vain tähän tarjoukseen liittyvään yhteydenottoon. 
6.  Rekisteröinti on tehtävä 30-60-120 päivän kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä ja lähetettävä palautusosoitteeseen. 
7.  Postimyynnistä ostetuista 30-60-120 päivän Tyytyväisyystakuu on voimassa tuotteen vastaanottopäivästä. 
 Vastaanottotodistus/rahtikirja on liitettävä mukaan. 
8.  Philips ei ota vastuuta hukkuneista tai viivästyneistä, puutteellisesti tai epäselvästi täytetyistä palautusvaatimuksista. 
9.  Jos kohdan 4 ehdot täyttyvät, palautamme tuotteen ostohinnan tilillesi. 
10.  Ostohinnan palautusvaatimuksen voi tehdä vain kerran per tuote per henkilö. 
11.  Tämä tarjous on suunnattu vain kuluttajille eikä koske jälleenmyyjiä ja tukkumyyjiä. 
12.  Joudut itse maksamaan kuljetuksen palautusvarastoomme.
13.  Philips maksaa takaisin ostohinnan ilman kuljetusmaksua, jos olet ostanut tuotteen Internetistä tai postimyynnistä.
14.  Pakkaus tulee sulkea tiiviisti ja tuote on pakattava huolellisesti, jotta tuote ei pääse vahingoittumaan tai katoamaan
 kuljetuksen aikana. Varaamme oikeuden vähentää tuotteen mahdollisesta vaurioitumisesta tai katoamisesta aiheutuneet  
 kulut tuotteen ostohinnan palautussummasta. 
15.  Palautussummasta vähennetään tuotteen ostohetkellä saadut mahdolliset alennukset. 
16.  Tämä tarjous ei koske tuotteita, jotka on hankittu lahjapisteillä tai jotka on saatu lahjana muiden tuotteiden mukana. 
17.  Tarjousta ei voi yhdistää minkään muun tuotetarjouksemme kanssa. 
18.  Tarjous koskee vain Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta ostettuja tuotteita. 
19.  Tarjous voidaan täyttää, mikäli tässä esitetyt ehdot täyttyvät. 
20.  Emme ota vastuuta meistä riippumattomista syistä aiheutuneesta maksun palautuksen viivästymisestä tai estymisestä. 
21.  Näitä ehtoja tulkitaan ostopaikan lainsäädännön mukaisesti. 

22.  Nämä ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos tuote on viallinen, se on palautettava alkuperäiselle myyjälle. 
Tyytyväisyystakuu ei koske viallisen tuotteen vaihtoa/korjausta. 
Jos olet epävarma siitä, kenen puoleen on käännyttävä, ota yhteys asiakaspalveluumme, puh. 09 88 62 50 41

Palautusosoite: 
Philips Moneyback c/o Boomerang Strömberg OY, Ruosilantie 14, 00390 Helsinki, Finland
Jos sinulla on Tyytyväisyystakuuseen liittyviä kysymyksiä, lähetä viesti osoitteeseen philipsmoneyback@strd.se

30-60-120 päivän Tyytyväisyystakuu
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