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REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ  

"Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty” 

 

§ 1. Określenie Organizatora 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży promocyjnej 
prowadzonej pod nazwą „Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty!" ("Promocja"). 

2. Organizatorem Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 
02-222, Al. Jerozolimskie 195B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, NIP: 526-02-10-95, o kapitale 
zakładowym w wysokości 68.497.880,00 zł ("Organizator" lub "Philips"). 

3. Podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację Promocji jest Impresariat Karlsbad 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-680, ul. Wolbromska 38, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
000140411, NIP 118-16-62-282 ("Agencja”). Agencja odpowiedzialna jest w szczególności za 
przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników sprzedaży promocyjnej 
na zasadach określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie.  

  
§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Promocja trwa od 04 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. będącego ostatecznym 
terminem sprzedaży promocyjnej.   

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg 
ogólnopolski. 

 
§ 3. Uczestnicy Promocji 

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Uczestnikami Promocji mogą być:  

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów do 
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,  

b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupów produktów 
objętych Promocją na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą zwane dalej 
"Uczestnikami" lub "Nabywcami".  

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

2. W Promocji nie mogą brać udziału: 

a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją 
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio od Organizatora lub 
jego dystrybutorów ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których 
przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją; 

b. Pracownicy Organizatora i Agencji, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin tj. 
rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci.    

 
§4.   Zasady Promocji 

1. Promocja jest sprzedażą premiową z nagrodami gwarantowanymi dla pierwszych 2500 
prawidłowych zgłoszeń otrzymanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
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2. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
modele następujących grup produktów kuchennych  marki Philips ("Produkt Promocyjny"): 
 czajniki 
 blendery ręczne, 
 blendery stojące, 
 sokowirówki, 
 parowary, 
 tostery, 
 wyciskarki do cytrusów, 
 ekspresy przelewowe do kawy, 
 roboty kuchenne, 
 wypiekacze do chleba, 
 grille 
 multicooker 
 opiekacze 
 frytownice. 

Szczegółowy spis produktów biorących udział w promocji zawiera Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. W promocji nie uczestniczą ekspresy do kawy Saeco. 

3. Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Nabywców w 
okresie od dnia 04 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  w punktach sprzedaży 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku, do których 
gwarantem jest Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne produkty 
znajdujące się w ofercie Philips Polska, a także do podejmowania innych działań 
promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.  

5. Nagrodą  Gwarantowaną  w Promocji jest:   zestaw przysmaków firmy Krakowski 
Kredens  o wartości rynkowej  100,00 zł  (słownie: sto złotych), przy czym Nagroda 
Gwarantowana  przyznawana jest  stosownie do zapisów   ust.   12, 13, 14. 

6. W Promocji zostaną uwzględnione zgłoszenia Nabywców, którzy oprócz wymagań, o których 
mowa w § 3 spełnią łącznie poniższe warunki: 

a) Dokonają zakupu jednego z Produktów Promocyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej 
w cenie zakupu brutto  nie niższej niż 199,00 zł. 

b) Z zachowaniem terminów określonych w ust. 14 prześlą na adres: "Rozdajemy 
prezenty za kuchenne sprzęty”, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa zgłoszenie 
zawierające wszystkie poniższe elementy: 

 kopię dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT), 
oraz 

 oryginalny kod kreskowy (EAN) wycięty z oryginalnego opakowania Produktu 
Promocyjnego, oraz  

 czytelnie wypełniony Formularz Uczestnictwa  z wpisanymi danymi określonymi w 
nim  jako obowiązkowe.  

7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawdziwości lub 
prawidłowości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania 
oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej 
w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania, Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu 
zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania Prezentu. 

8. Uczestnik przesyła zgłoszenia na własny koszt. Poza sytuacją określoną w ust. 7 powyżej, 
Organizator nie przewiduje zwracania zgłoszeń czy odsyłania jakichkolwiek ich elementów. 
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9. Formularz Uczestnictwa dostępny jest do pobrania i samodzielnego wydrukowania na 
stronie internetowej www.philips.pl/promocjakuchnia oraz jako element ulotki 
promocyjnej w sklepach AGD.  Wzór Formularza Uczestnictwa stanowi Załącznik nr 2 do 
Regulaminu 

10. Wygląd przykładowego kodu kreskowego na opakowaniu Produktu Promocyjnego ilustruje 
Załącznik nr 3 do regulaminu. Kodem kreskowym uprawniającym do udziału w promocji nie 
są w szczególności kody dodawane przez pocztę lub firmy kurierskie (występujące na 
zewnętrznych opakowaniach transportowych przy sprzedaży wysyłkowej). Oznaczenia 
kodów EAN dla poszczególnych produktów znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

11. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, 
potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc), faktury pro forma czy też 
dokumenty wydania/dostawy towaru. 

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 i 14 każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji 
dokona zakupu Produktu Promocyjnego wskazanego w ust. 2, uprawniony będzie do 
otrzymania Nagrody Gwarantowanej – zestawu przysmaków firmy Krakowski Kredens.  

13. Ilość Nagród Gwarantowanych jest ograniczona do 2500 sztuk, a o ich przyznaniu 
decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Organizator i Agencja nie przewidują informowania 
Uczestników o wyczerpaniu się puli Nagród Gwarantowanych. 

14. Nagrody Gwarantowane przyznane będą 2500 Uczestnikom Promocji, którzy, poza 
spełnieniem warunków określonych w ust. 6 powyżej, wysłali poprawnie zgłoszenia w 
okresie od dnia 04 listopada 2013 r. do 07 stycznia 2014 r., ale nie później niż 7 dni od 
daty zakupu Produktu Promocyjnego. O zachowaniu terminu decyduje data stempla 
pocztowego, przy czym w Promocji zostaną uwzględnione jedynie zgłoszenia zawierające 
datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres 
przyjmowania zgłoszeń określony w ust. 6 lit. b nie później niż do dnia 14 stycznia 2014 r. 

15. Nagrody Gwarantowane zostaną wysłane na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy 
kurierskiej lub Poczty Polskiej w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego i poprawnego 
zgłoszenia promocyjnego na adres określony w ust. 6b powyżej.  

16. Nagrody Gwarantowane w ramach sprzedaży premiowej zostaną wydane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mając na uwadze, iż wartość nagrody nie 
przekracza kwoty 760,00 zł, otrzymanie jej nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie 
z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.). 

17. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (tj. przysługuje tylko 
jednokrotna wysyłka Nagrody Gwarantowanej dla danego Uczestnika). 

18. Uczestnik Promocji nie może skutecznie domagać się Nagrody Gwarantowanej, jeżeli 
uprzednio nie została ona odebrana z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

19. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody Gwarantowanej, jeżeli: 

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 

b) nie poda swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody;  lub 

c) przesłana kopia dowodu zakupu lub kod kreskowy Produktu Promocyjnego będzie 
podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub 

d) kod kreskowy Produktu Promocyjnego nie będzie oryginalny; lub 

e) dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza okresem obowiązywania sprzedaży 
promocyjnej; lub 

f) na przesłany dowód zakupu Produktu Promocyjnego wysłano już Nagrodę w ramach 
Promocji; lub 
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g) dane Uczestnika oznaczone w Formularzu Uczestnictwa, jako obowiązkowe będą 
niepełne lub nieczytelne; lub 

h) w okolicznościach określonych w § 4 ust. 7 nie prześle oryginału dowodu zakupu, lub 

i) Uczestnik zwróci Produkt Promocyjny (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 
Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących 
Nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa  z tytułu zawarcia umowy 
sprzedaży). 

 
§5. Reklamacje 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej do dnia 
21.02.2014 r. za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej. O 
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres 
Agencji (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data dotarcia e-maila na serwer 
pocztowy Agencji (zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej). 

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Reklamacja "Rozdajemy prezenty za kuchenne 
sprzęty", ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa  lub e-mail: 
Promocja_Philips@karlsbad.pl z tematem wiadomości  Reklamacja – " Rozdajemy 
prezenty za kuchenne sprzęty!” 

3. Reklamacje rozpatruje Koordynator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Koordynator 
powiadamia Uczestnika Promocji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki reklamacja 
została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania 
reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku 
otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

 
§6.  Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Philips 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-222,  Al. Jerozolimskie 
195B.  

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz 
w celach archiwalnych, a za zgodą Uczestnika także w celach marketingowych. Podanie 
danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla 
prawidłowego przeprowadzenia Promocji. 

3. Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów 
marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i 
usług Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail, zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 
r. poz. 1204 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na zasadach 
określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu 
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie 
wynikających z postanowień Regulaminu. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu 
i obowiązujące przepisy prawa.  
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2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.philips.pl/promocjakuchnia.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian 
w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek 
sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Ewentualne zmiany 
Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.philips.pl/promocjakuchnia oraz będą 
dostępne w siedzibie Organizatora na 10 dni przed ich wejściem w życie, chyba, że charakter 
wprowadzanych do Regulaminu zmian będzie powodował niemożność zachowanie 
powyższego terminu.  

4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator 
zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku 
wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się 
do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

5. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Philips będą udzielane pod numerem  
infolinii Philips: 22 397 15 06 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00 - 18.00). 
Agencja nie udziela bezpośrednio informacji na temat statusu zgłoszeń czy zasad Promocji. 

6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią 
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy polskiego prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do regulaminu promocji "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty!"   

    Spis produktów uczestniczących w Promocji wraz z kodami EAN 

 
 

Model Kod EAN Model Kod EAN Model Kod EAN 

ROBOTY KUCHENNE 
EKPRESY PRZELEWOWE DO 

KAWY BLENDERY RĘCZNE 

HR7620/70 8710103311218 HD7502/55 8710103351696 HR1652/90 8710103539605 

HR7625/70 8710103311270 HD7446/00 8710103276593 HR1653/90 8710103539643 

HR7735/55 8710103322023 HD7448/70 8710103259725 HR1341/00 8710103435242 

HR7740/55 8710103376460 HD7583/50 8710103303435 HR1342/00 8710103435396 

HR7745/55 8710103322108 HD7140/55 8710103351511 HR1363/00 8710103262008 

HR7762/00 8710103578499 HD7562/55 8710103462095 HR1364/00 8710103262091 

HR7764/13 8710103206408 HD7690/30 8710103314448 HR1365/00 8710103388821 

HR7765/13 8710103206422 HD7690/90 8710103314462 HR1368/00 8710103442998 

HR7768/13 8710103206446 HD7446/20 8710103279976 HR1371/90 8710103291169 

HR7770/00 8710103470052 HD7546/20 8710103258179 HR1372/90 8710103291220 

HR7771/00 8710103433705 HD7546/20 8710103258179 HR1377/90 8710103477204 

HR7772/00 8710103433767 HD5410/00 8710103299462 HR1378/00 8710103296454 

HR7772/50 8710103536826 CZAJNIKI ELEKTRYCZNE HR1367/00 8710103462248 

HR7774/30 8710103363613 HD4646/00 8710103276289 HR1600/00 8710103597438 

HR7774/90 8710103352051 HD4646/70 8710103276371 HR1601/00 8710103601685 

HR7775/00 8710103385028 HD4646/20 8710103279426 HR1602/00 8710103597445 

HR7778/00 8710103587224 HD4646/40 8710103279457 HR1603/00 8710103601715 

HR7776/90 8710103587040 HD4646/56 8710103591597  HR1619/00 8710103558613  

HR7627/00 8710103590743 HD4647/12 8710103289524 HR1619/90 8710103558637  

HR7628/00 8710103583714 HD4647/75 8710103289791 HR1611/00 8710103532408 

MIKSERY HD4622/20 8710103533474 HR1613/00 8710103532439 

HR1453/70 8710103355144 HD4649/00 8710103459224 HR1617/00 8710103532521 

HR1560/55 8710103322405 HD4659/04 8710103203216 HR1604/00 8710103620266 

HR1561/55 8710103322481 HD4659/53 8710103203254 HR1604/90 8710103620303 

HR1565/55 8710103322566 HD4664/20 8710103459767 HR1605/00 8710103620327 

HR1571/30 8710103370543 HD4665/20 8710103189688 HR1607/00 8710103620365 

HR1572/20 8710103556244 HD4667/20 8710103387909 HR1633/80 8710103637752 

HR1572/40 8710103544258 HD4676/40 8710103485650 BLENDERY 

HR1560/20 8710103539780 HD4670/20 8710103432104 HR1840/55 8710103367895 

HR1565/20 8710103557548 HD4677/20 8710103485711 HR2000/70 8710103320036 

HR1565/40 8710103557579 HD4677/40 8710103485773 HR2100/00 8710103607250 

HR1560/40 8710103537748 HD4678/55 8710103364160 HR2020/70 8710103321217 

HR1459/00 8710103647096 HD4680/55 8710103364344 HR2061/55 8710103321804 
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SOKOWIRÓWKI I WYCISKARKI 
DO CYTRUSÓW HD4681/00 8710103249931 HR2161/40 8710103503774 

HR1871/00 8710103533375 HD4681/55 8710103364559 HR2860/55 8710103367840 

HR1821/70 8710103378310 HD4683/50 8710103293194 HR2074/50 8710103262787 

HR1823/70 8710103542742 HD4686/30 8710103317555 HR2084/90 8710103393429 

HR1847/00 8710103595663 HD4686/90 8710103317593 HR2094/00 8710103193548 

HR1851/00 8710103253952 HD4686/30 8710103317555 HR2095/90 8710103583936 

HR1853/55 8710103317654 HD9300/00 8710103588368 HR2096/00 8710103583943 

HR1854/00 8710103365693 HD9384/20 8710103587774 HR2170/50 8710103504047 

HR1853/00 8710103525455 HD4690/00 8710103252078 HR2870/60 8710103279877 

HR1858/30 8710103395478 HD9300/13 882930013300 PAROWARY 

HR1858/55 8710103365754 HD9300/90 882930090300 HD9110/70 8710103445784 

HR1858/90 8710103380559 HD9300/00 8710103588368 HD9120/55 8710103408291 

HR1861/00 8710103192923 HD9320/20 8710103648529 HD9120/00 8710103537786 

HR1865/00 8710103388760 HD9321/20 8710103648543 HD9120/91 8710103538400 

HR1869/00 8710103561682 TOSTERY HD9140/00 8710103538172 

HR1870/00 8710103584780 HD2566/70 8710103272243 HD9140/91 8710103538431 

HR1871/00 8710103533375 HD2683/50 8710103292630 HD9140/30 8710103445173 

HR2737/70 8710103273080 HD2623/59 8710103354154 HD9140/90 8710103408352 

HR2744/55 8710103322221 HD2630/20 8710103507536 HD9190/30 8710103588702 

HR2744/40 8710103526728 HD2623/59 8710103354154 HD9170/91 8710103588733 

HR2752/90 8710103381617 HD2630/40 8710103507598 HD9160/00 8710103477020 

HR2744/00 8710103526728 HD2686/30 8710103300564 HD9125/00 8710103625810 

HR1871/10 8710103621416 HD2686/90 8710103300588 HD9126/00 8710103625827 

HR1870/10 8710103621324 HD2626/20 8710103196310 HD9115/00 8710103625797 

HR1869/01 8710103621164 HD2628/20 8710103451600 OPIEKACZE, GRILL 

HR1855/30 8710103619987 HD2698/00 8710103596929 HD2384/70 8710103402558 

HR1855/40 8710103634195 HD2618/00 8710103254201 HD2383/20 8710103402497 

HR1864/00 8710103620105 HD4816/22 8710103193241 HD4407/50 8710103409021 

HR1832/02 8710103642770 HD2595/00 8710103607236 HD4409/90 8710103413103 

HR1836/00 8710103642831 FRYTKOWNICE HD4417/20 8710103407751 

HR2738/00 8710103641315 HD6103/70 8710103262879 HD4419/20 8710103407843 

AIRFRYER HD6105/70 8710103261339 HD4466/90 8710103488194 

HD9220/20 8710103529620 HD6107/70 8710103262961 HD2386/20 8710103425786 

WYPIEKACZ DO CHLEBA HD6159/55 8710103353508 HD4469/90 8710103530442 

HD9020/40 8710103507680 HD6161/00 8710103189787 HD4467/90 8710103532057 

Multicooker 

  
HD6322/20 8710103588610 

HD3037/70 8710103656401 

  
HD6320/20 8710103543084 

    
HD6321/20 8710103640516 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do regulaminu promocji "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty!"   

 

Formularz uczestnictwa w promocji  
"Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty!"   

 

Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami. 

 
Symbol produktu kuchennego  Philips *: ________________________Data zakupu*:_____________________________________ 
 
Imię i nazwisko*: _____________________________________________________________________ Rok urodzenia: ______________ 

Ulica, numer budynku i mieszkania*: ________________________________________________________________________________ 

Kod pocztowy*: ______________  Miejscowość: * ________________________________  Poczta ______________________________ 

Telefon:* _________________________  E-mail: *___________________________________________________________________________ 

Prosimy o wpisywanie przynajmniej jednej z w/w danych do szybkiego kontaktu 

Co przekonało Panią/Pana do zakupu produktu kuchennego  Philips?*  

 Łatwość gotowania  Marka Philips 

 Porada sprzedawcy  Promocja – Nagroda Gwarantowana 

Skąd dowiedziała się Pani/Pan o Promocji?*  

 ReklamaTV  Internet  Prasa   Sklep 

Oświadczenia Uczestnika Promocji* 

Proszę oznaczyć znakiem  "X"   w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a 
następnie podpisać się we wskazanym poniżej miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak 
podpisu skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia. 

 1.  Zgłaszam swój udział w sprzedaży promocyjnej ”Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty!"  (Promocja)* 
Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do 
formularza dołączam wymagane Regulaminem: kopię dowodu zakupu produktu i oryginał kodu kreskowego 
wyciętego z opakowania produktu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Philips Polska1 podanych przeze mnie 
danych osobowych w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i mojego w niej udziału, zgodnie z jej 
Regulaminem. 

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Philips Polska Sp. z o.o oraz na udostępnianie 
tych danych Koninklijke Philips Electronics N.V oraz jej spółkom zależnym w celach marketingowych oraz na 
otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).  

Administratorem danych osobowych jest Philips Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, kod 02-222, Al. Jerozolimskie 195B. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane 
dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  

Zarejestruj zakupiony produkt w klubie MyPhilips na stronie www.philips.pl. Otrzymasz możliwość zakupu produktów 

Philips po okazyjnych cenach, zaproszenia do bezpłatnego testowania nowości i wsparcie dla użytkowników. 
 

 

Data*  ________________  Podpis* ______________________________ 
 
 

 

 

  
 

Wypełniony formularz uczestnictwa wraz z kopią dowodu 
zakupu produktu oraz wyciętym z opakowania produktu 
oryginalnym kodem kreskowym należy wysłać na adres: 

"Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty" 
ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa 

Promocja trwa od 04.11.2013 r. do 31.12.2013 r.. 

Miejsce na oryginalny kod kreskowy 
wycięty z opakowania produktu. 

Kopię dowodu zakupu  
(paragon fiskalny  lub faktura VAT)   

proszę  przypiąć  na odwrocie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do regulaminu promocji " Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty!" 

Przykładowy wygląd kodu kreskowego ( EAN)   
 
 
 

 


