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Akcia platí u vybraných predajcov 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a vzťa-

huje sa na celú radu sonických 

zubných kefiek Philips Sonicare  

a pomôcok medzizubnej hygieny 

Philips Sonicare AirFloss.

Úplne nový pocit 
čistých zubovSonická

zubná kefka

www.philips.sk/sonicare



Čo musíte urobiť, aby ste 
dostali svoje peniaze späť?
Odoslať zakúpený výrobok ako poistený balík
na adresu:
 AVEDA PTI s.r.o., K Hájum 1309/34, 155 00, Praha 5,
 a to s poštovným razítkom datovaným najneskôr 90 dní od nákupu.
 •  Výrobok je možné vrátiť len nepoškodený, v pôvodnom obale,  

so všetkými doplnkami, s vyplneným kupónom z tohto letáku  
a s originálom účtu.

 • Výrobok nie je možné vrátiť priamo na predajni.
Akcia platí u vybraných predajcov od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a vzťahuje 
sa na celú radu sonických zubných kefiek Philips Sonicare a pomôcok 
medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa nevzťahuje  
na kefkové hlavice).
Pokiaľ splníte všetky vyššie uvedené podmienky, budú Vám peniaze
poslané na Váš bankový účet. Viac informácií a úplné pravidlá nájdete
na www.philips.sk.
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Adresa: AVEDA PTI s.r.o., K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5

Meno

Priezvisko

Ulica + p.č.

Obec

E-mail

Číslo účtu / kód banky

Prosím uveďte, prečo ste neboli s výrobkom spokojní:

PSČ

Dátum

Telefón

Zákazník odoslaním vyplneného kupónu súhlasí so spracovaním osobných 
údajov v rozsahu tejto akcie za podmienok zákona č. 101/2000 Zb., správcom 
spoločnosťou Philips Česká Republika s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 23, PSČ 
180 00, za účelom vyhodnotenia akcie a ďalšieho marketingového spracova-
nia, tj. ponúkania produktov správcu a zasielania informácií o marketingových 
akciách po dobu 5 rokov od ukončenia akcie. Správca môže spracovaním osob-
ným údajov poveriť tretí subjekt, tzv. spracovateľa. Účastník potvrdzuje, že sa 
zoznámil so svojimi právami podľa §11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., tj. najmä 
že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných 
údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. Udelenie 
súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne na 
adrese správcu odvolať. V prípade pochybností o dodržovaní práv sa účastník 
môže obrátiť na správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. 
Účastník sa zoznámil s úplnými 
pravidlami akcie.

/

Podpis


