
60 дни тест период за избрани продукти парогенератори с OptimalTemp, закупени в периода 21 
октомври – 31 декември 2019г. 

Ако поради някаква причина невероятната PerfectCare не отговаря на вашите потребности и 
изисквания, ние гарантираме, че ще ви върнем пълната сума, която сте платили. 

И всичко в три лесни стъпки: 

1. Приберете ютията с парогенератор в оригиналната и кутия, заедно с всички аксесоари и 
гаранционната карта. Уредът трябва да бъде в пълна изправност.  

2. С уреда трябва да приложите касова бележка или фактура, която да доказва, че покупката е 
направена по време на нашата кампания (21 октомври – 31 декември 2019г.), като 
включите и формата за връщане от тази листовка. 

3. Върнете уреда, заедно с касовата бележка и попълнения формуляр в магазина, от който сте 
го закупили, в рамките на 60 дни от датата на покупката.  

 

Формуляр 

Име……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Фамилия ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Телефон:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Код на закупения продукт:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Причина за връщане на парогенератора (опишете от коя от характеристиките не сте 
доволни):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Промоцията важи за уреди, закупени в периода 21 октомври – 31 декември 2019г. включително.  

Кампанията се състои във връщането на равностойността на продукт, включен в кампанията, 
закупен през периода на кампанията, от купувачи, които не са доволни от функционирането на 
закупения продукт на Philips. 

 

 

 



Промоцията важи за следните артикули: Philips PerfectCare Viva: GC7010/20, GC7015/20, GC7031/20, 
GC7035/20, GC7054, GC7051; Philips PerfectCare Pure: GC7635/30, GC7640/80; Philips PerfectCare 
Compact: GC7808/40, GC7831/20, GC7933/30; Philips PerfectCare Performer: GC8731/20, GC8735/80; 
Philips PerfectCare Aqua: GC8641/30, GC8622/20, GC8625/30; Philips PerfectCare Aqua Silence: 
GC8650/80, GC8651/10; Philips PerfectCare Aqua Pro: GC9324/20, GC9325/30, GC9405/80, GC9315/30, 
GC9410/60 ; Philips PerfectCare Expert: GC9222/02, GC9231/02; Philips PerfectCare Expert Plus: 
GC8930/10, GC8942/20, GC8962/40; Philips PerfectCare Silence: GC9550/02; Philips PerfectCare Elite:, 
GC9622/20, GC9630/20, GC9635/20, GC9642/60; Philips PerfectCare Elite Plus: GC9660/30, GC9682/80; 

Моделът и датата на закупуване на касовата бележка и гаранционната карта трябва да съвпадат.  

Уредите трябва да бъдат върнати в срок от 60 дни от датата на покупката, не по късно от 
29.02.2020г. 

Формулярът за връщане на стоката се намира безплатно в магазините, участващи в кампанията, и 
на уеб страницата на Philips.bg 

С попълването, подписването и предоставянето на този формуляр се декларира, че лицето е 
съгласно личните данни да се обработват от Организатора, от “Филипс България“ ЕООД, както и от 
другите дружества на 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. 

Подпис……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Дата…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


