
1. Az Akció megnevezése: „Extra garancia ajándékba!”, továbbiakban: „Akció”  

2. Az Akció Szervezője: Philips Magyarország Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C, B. épület 8. 

em.) továbbiakban: „Szervező” 

2.  Az Akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

18. életévét betöltött magánszemély. 

 3. Az Akció 2019. szeptember 15. 0:00 órától a Szervező általi visszavonásig tart. 

4.  Az Akció tartalma és feltétele: Azon vásárlók, akik az Akció jelen szabályzat 3. pontjában rögzített 

időtartama alatt magyarországi kiskereskedelemben forgalmazott Philips Lumea készüléket vásárolnak, a 

Szervező által biztosított 2 év alapgarancián felül további 1 év extra garanciát kapnak ajándékba. Az 1 év 

extra garancia feltétele, hogy a vásárló https://www.philips.hu/myphilips oldalon regisztrálja az általa 

megvásárolt Lumea szépségápolási terméket, valamint elfogadja, hogy a Szervező időről-időre a Philips 

termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó marketing célú megkereséseket, leveleket (emaileket) küldjön a 

vásárló részére. 

5. Termékregisztráció menete:  

5.1. A regisztráció megkezdése előtt a vásárlónak létre kell hoznia saját My Philips fiókját a 

www.philips.hu weboldalon a következő adatok megadásával: - név (vezeték- és keresztnév), - regisztráló 

neme, - születési idő, - e-mail cím.  

5. 2. Ezt követően tudja a vásárló regisztrálni a vásárolt terméket, ahol a következő adatok rögzítése 

szükséges: -vásárlás időpontja (év, hónap, nap), -vásárolt termék cikkszáma, -vásárlást igazoló bizonylat. 

A termékregisztráció során a vásárlónak nyilatkoznia kell, hogy https://www.philips.hu/myphilips 

megismerhető, az Akcióban való részvétre vonatkozó részvételi szabályzatot (továbbiakban: „Részvételi 

Szabályzat)”, valamint adatkezelési tájékoztatót megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve a 

termékregisztráció megtörténtével kötelezőnek fogadja el. 

5. 3. A termékregisztrációt követően elektronikus levélben érkezik visszaigazolás a vásárlónak (a 

regisztráció során megadott e-mail címre). Az 1 év extra garancia érvényesítéséhez a termékregisztrációs 

levél megőrzésére, ill. nyomtatására van szükség. Figyelem! A termékregisztrációt visszaigazoló levél nem 

helyettesíti a vásárlást igazoló blokk/számla megőrzését. Kérjük, azokat is őrizze meg!  

5.4. A Philips Lumea termékre vonatkozó garancia (jótállás) érvényesítéséhez a következőkre van 

szükség: - Philips Lumea szépségápolási termék – valamennyi tartozékával, - a készülék doboza, - 

garancialevél, - vásárlást igazoló EREDETI blokk vagy számla, - +1 év garancia érvényesítése esetén ezen 

extra 1 év garanciát igazoló termékregisztrációs levél. Garanciális jogok érvényesítése: az „Extra garancia 

ajándékba!” akció nem változtat a garanciális jogok ügyintézésének folyamatán.  

6. Adatvédelem: Azáltal, hogy a vásárló az Akcióban való részvétele során a nevét, nemét, születési 

idejét, e-mail címét megadja a regisztráció során, a vásárló a jelen szabályzatban foglalt megfelelő 

tájékoztatás ismeretében önkéntesen és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a 

Szervező az Akció lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló mindenkori jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény és a 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet) foglaltaknak megfelelően kezelje. A regisztráció során megadott 



személyes adatok sem az Akció időtartama alatt, sem pedig azt követően a jelen szabályzatban nem 

említett harmadik személy részére átadásra nem kerülnek. Az adatkezelésre vonatkozó részletes 

szabályokat a Philips adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amelyet a vásárló a 

https://www.philips.hu/myphilips oldalon történő regisztráció során megismert és elfogadott.  

 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Akció feltételeit a vásárlók tájékoztatása mellett 

megváltoztassa.  

  

A résztvevők elfogadják, hogy az Akcióban való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak 

bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A 

Szervező az Akcióban való részvétel lehetőségét a Részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely 

vásárlótól megvonhatja.  

Az akcióban résztvevő termékek: 

 

BRI956/00 

BRI954/00 

BRI953/00 

BRI950/00 

SC1998/00 

BRI921/00 

SC1997/00 

SC1995/00 

SC1994/00 

 


