
Testează epilarea IPL
cu Philips Lumea 
timp de 120 de zile!
Dacă nu ești mulţumită 
de rezultate, noi îţi dăm 
banii înapoi.

Prin completarea, semnarea şi trimiterea acestui talon, se declară că persoana este de acord în 
mod expres ca datele personale să intre în baza de date a companiei Philips România SRL., 
înregistrată cu noti�carea 1720 la ANSPDCP şi să �e prelucrate de catre Ogilvy & Mather, în scopul
returnării banilor conform mecanismului campaniei şi în scopul primirii ulterioare de informaţii de 
marketing şi publicitare.
La cererea scrisă, datată şi semnată, adresată către compania Philips România SRL, pe adresa
Blvd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview O�ce, Et. 14, Sector 2, Bucureşti, compania
Philips România SRL va con�rma dacă va utiliza datele personale sau va înceta orice prelucrare a 
acestora, oricând, în mod gratuit.
  
 Prin bifarea acestei căsuţe, persoana este de acord

nu este de acord

să primească în viitor informaţii promoţionale și de marketing prin poștă, din partea Philips 
România SRL.

Philips România SRL garantează dreptul la acces opoziţie și intervenţie asupra datelor personale 
comunicate, conform legii 677/2001 și va recti�ca, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date 
anonime toate aceste date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor legii 677/2001. Datele 
solicitate în campanie nu vor � difuzate către terţi, cu excepţia agenţiei de publicitate intermediară 
a Philips România SRL, indicată în regulamentul campaniei. 

Produsele participante BRI950, BRI953, BRI956, BRI959.

Nume: Prenume:

Adresa completă (din buletin):

Sunt de acord, în mod expres, ca datele mele personale să �e prelucrate 
de către Philips România SRL şi să intre în baza de date a companiei

Data:Codul produsului achiziţionat.

Semnătura:

*Care este performanţa produsului de care nu sunteţi mulţumit.

Telefon: E-mail:

Motivul returnării produsului*:

Prestige

Lumea

Garantat 
banii înapoi 

timp de 

120
de zile!

16.10.2017 - 31.12.2017

Tehnologia profesională IPL Lumea  previne 
creșterea părului sub piele, în deplină siguranţă



La fel ca tine, credem în calitatea produselor noastre. De aceea, îţi oferim garanţia 
returnării banilor în 120 de zile lucrătoare, pentru toate aparatele de epilat Philips 
Lumea Prestige (BRI950, BRI953, BRI956, BRI959), dacă acestea nu se ridică la 
înălţimea așteptărilor tale.

Iată ce ai de făcut pentru a bene�cia de această promoţie: 

Pasul 1: Pregătește aparatul Philips Lumea, ambalează-l împreună cu toate accesoriile 
și certi�catul de garanţie, în cutia originală. Aparatul trebuie să �e în stare funcţională 
și să nu prezinte defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare. 

Pasul 2: În colet trebuie să incluzi și o copie a bonului/facturii �scale care dovedește 
achiziţionarea aparatului Philips Lumea în perioada campaniei, 16 octombrie 2017 – 31 
decembrie 2017,  împreună cu formularul de retur de pe acest pliant, completat cu 
datele 
personale. Formularul de retur este disponibil în mod gratuit pe www.philips.ro/lumea 
și în magazinele participante.  

Pasul 3: Trimite coletul la O�ciul Poștal 15, Căsuţa Poștală 200 - București, în 
maximum 120 de zile calendaristice de la data achiziţionării aparatului de epilat.

Banii vor � trimişi prin transfer bancar,  în 25 zile lucrătoare de la data primirii coletului 
şi veri�carea documentelor de către Organizator.

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit pe www.philips.ro/lumea 
și în magazinele participante.

Perfecţiunea cere exigenţă.

1.  Philips, marca numărul 1 în domeniul IPL în Europa*

2.  Reduce părul nedorit de până la 92%, după doar 
 3 tratamente**

3.  Primul aparat IPL din lume cu accesorii curbate  
 pentru �ecare zonă a corpului

4.  Timp de tratament de doar 8,5 min pentru 
 ambele gambe

5.  Eficienţă confirmată dermatologic – impulsuri  
 luminoase delicate previn creșterea părului sub piele  
 cu până la 8 săptămâni***

6.  Senzorul SmartSkin recomandă cea mai potrivită  
 setare pentru nuanţa pielii, oricând dorești

7.  Dezvoltat împreună cu medici dermatologi. Reduce  
 firele de păr cu delicateţe şi în deplină siguranţă 

8.  Sistem integrat de protecţie 

9.  Singurul Lumea ce se poate utiliza atât cu fir, cât şi  
 fără fir

10. Nu este nevoie de înlocuire. Lampa poate avea o  
 durată de utilizare de până la 20 de ani.

*Sursa: Institut de cercetare lider de piaţă, valoare de vânzare MAT noiembrie 2015, per categorie IPL

**La utilizarea cu �r, timpul indicat este pentru setarea la nivelul maxim de intensitate când se 
respectă programul de tratament, măsurat pe zona picioarelor, după al treilea tratament. Rezultatele 
individuale pot varia

***Măsurat pe zona picioarelor după primele 4-5 tratamente. Rezultatele individuale pot varia

‡Calculat pentru utilizarea pe gambe, zona inghinală, axilă și faţă. Durata de viaţă a lămpii nu 
prelungește garanţia internaţională Philips de 2 ani.

10 motive pentru a alege  

noul Lumea Prestige
Garantat 
banii înapoi 

timp de 

120
de zile!

16.10.2017 - 31.12.2017


