
*  Pēc 12 procedūrām aptuveni par 78% mazāk matiņu uz kājām.

Saglabā  
gludu ādu  
bez matiņiem
līdz pat 6 mēnešiem!*

Naudas atmaksas noteikumi

IPL 9000



Iegādājies Philips Lumea fotoepilatoru kādā no SIA Euronics Latvia 
veikaliem vai interneta veikalā www.euronics.lv, laika posmā no 2021. 
gada 1. oktobra līdz 31. decembrim un saņem 100 dienu naudas 
atmaksas garantiju! Ja iegādātā Philips Lumea ierīce neatbildīs 
tavām prasībām, mēs atgriezīsim naudu nevaicājot iemeslus.  

AKCIJAS NOTEIKUMI

1. Akcijas darbības periods ir no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.

2. Katrs dalībnieks var piedalīties akcijā (periodā no 01.10.2021. 
līdz 31.12.2021.) tikai vienu reizi.

3. Naudas atmaksai nevar pieteikt produktu, kura iegāde veikta 
līzingā, vai tas iegādāts ar nolūku to pārdot tālāk.

4. Akcija attiecas tikai uz mazumtirdzniecības pircējiem un 
darbojas tikai SIA Euronics Latvia veikalos, kā arī interneta 
veikalā www.euronics.lv. 

5. Akcijā iekļautas Philips Lumea ierīces:
SC1997/00, SC1994/00, BRI955/00, BRI957/00

 

6.
 
Akcijas preces 100 dienu laikā, pēc pirkuma veikšanas, 
var iesniegt atpirkšanai BrandAbout OÜ Vene 20-2, 10123, 
Tallina, Igaunija, info@brandabout.ee. Preces iesniegšana 
atpirkšanai ir iespējama tikai nosūtot ierīci ar sūtījumu 
piegādes uzņēmumu, vai pastu. Sūtījums jāsūta uz 
akcijas organizātāja adresi, BrandAbout OÜ, Vene 20-2, 
10123, Tallina, Igaunija +372 51 913 685, +371 66 163 264, 
Info@brandabout.ee. Sūtījuma noformēšanas datumam 
ir jāatbilst akcijas periodam. Nosūtot ierīci pa pastu, 
iesniegšanas diena ir diena, kad sūtījums saņemts pastā. 
Pasta zīmogam uz sūtījuma ir jāatbilst akcijas periodam.

 

7. Lai saņemtu naudas atmaksu, atpirkšanai iesniedzamajam 
akcijas produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un 
komplektācijā, klāt jāpievieno pirkuma čeks, garantijas talons, 
bankas konta numurs, konta īpašnieka vārds un uzvārds.

8. Prece tiks atpirkta par summu, kāda ir norādīta pievienotajā 
pirkuma čekā. Nauda tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto 
bankas kontu 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

9. Ja sūtījums nesatur kādu no 7. punktā minētajām prasībām, 
      bet satur informāciju par nosūtītāju, BrandAbout OÜ divdesmit 
      dienu laika nosūtīs sutījumu atpakaļ, paskaidrojot atpakaļsutīšanas 
      iemeslu. Ja informāciju par nosūtītāju nebūs norādīta, 
      BrandAbout OÜ uzglabās sūtijumu līdz 31.12.2022., gaidot 
      sūtītāja pieteikšanos. Pēc 31.12.2022 BrandAbout OÜ var 
      atteikties maksāt atpirkšanas cenu par šādu sūtījumu un var 
      rīkoties ar sūtījumu pēc saviem ieskatiem.

10. Visi sūtījumi, kas iesūtīti atpirkšanai, sūtījuma saņemšanas 
brīdī kļūst par BrandAbout OÜ īpašumu. Atpakaļ nosūtītie 
sūtījumi kļūst par adresāta īpašumu to nosūtīšanas brīdī.

11. BrandAbout OÜ neuzņemas risku par pasta sūtījumiem, kas 
pazaudēti vai piegādāti ar nokavēšanos piegādes uzņēmuma 
vainas dēļ, kā arī par nepilnīgi vai nesalasāmi sniegtu 
informāciju. Pasta paziņojumi par sūtījuma pieņemšanu 
nav uzskatāmi par dokumentu, kas apliecina sūtījuma 
saņemšanu BrandAbout OÜ.

12. Naudu par preci iespējams saņemt tikai saskaņā ar 
visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.

13. Akcijas noteikumi neskar likumā noteiktās patērētāju tiesības.

Lai atgūtu naudu lūdzu, aizpildiet anketu:

Vārds, uzvārds:

Bankas konts:

Adrese:

Tālrunis:

Produkta kods:

Datums: 

Paraksts: 


