Prodloužená záruka k Philips TV
Získejte na vybrané televize prodlouženou záruku o další 3 roky v hodnotě až 10 000,- Kč.

PRAVIDLA AKCE
Prodloužená záruka na televize platí k modelovým řadám (seznam televizorů níže v tomto bodě),
zakoupeným v období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2022 u vybraných prodejců na českém trhu (seznam
prodejců níže v tomto bodě I.).

Seznam Philips televizorů v akci:
Modely 2021
77OLED806/12
75PUS8506/12
75PML9636/12
75PML9506/12
70PUS8506/12
65PUS9435/12
65PUS9206/12
65PUS8506/12
65PML9636/12
65PML9506/12
65OLED936/12
65OLED935/12
65OLED806/12
58PUS8555/12
58PUS8506/12
55PUS9435/12
55PUS9206/12
55OLED936/12
55OLED935/12

55OLED806/12
48OLED936/12
48OLED935/12
48OLED806/12

Modely 2022 New
43PUS8807/12
50PUS8807/12
55PUS8807/12
65PUS8807/12
75PUS8807/12
86PUS8807/12
48OLED807/12
55OLED807/12
65OLED807/12
77OLED807/12
48OLED907/12
55OLED907/12
65OLED907/12
55OLED856/12
55OLED937/12
65OLED937/12
77OLED937/12
55PML9507/12
65PML9507/12
75PML9507/12

Seznam prodejců v akci:

Prodejci v akci Prodloužená záruka
H2 2022 5Y warranty CZE
ellex josef kružliak, ambi tv
online shop
elektro viki, slevyelektro,iViki
Elberry eberry a sit Berry
sit Berry dospiva elektro
sit Berry elmax elektro
sit Berry elektro franc
sit Berry elektro matějka helia elektro
sit Berry elektro Troll Pardubice
sit Berry elektro DONT Novy Bydzov

Podrobné podmínky prodloužené záruky dle bodů I. a II. výše jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách
prodloužené záruky (Programu ECP – „Extended Care Program“) na http://www.tvpromotion.eu/.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo změnit její pravidla. V případě, že dojde ke
změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě zveřejnění aktuálních
pravidel na http://www.tvpromotion.eu/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle
předchozí věty.
Jak uplatnit prodlouženou záruku?
Pro uplatnění prodloužené záruky se musíte zaregistrovat na http://www.tvpromotion.eu/ do 1 měsíce
od nákupu televize.
Zákazník má nárok na využití prodloužené záruky pouze za podmínky, že autorizovanému servisnímu
středisku předloží následující doklady:
1. Osvědčení k prodloužené záruce (aktivní certifikát) – po registraci bude zaslán emailem
2. Platný doklad o koupi produktu (kopie účtenky nebo faktury vztahující se k výrobku zakoupenému v
rámci akční nabídky)

