
 

 
PRAVIDLÁ  MARKETINGOVEJ AKCIE   

 
     
NÁZOV AKCE: „30 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí na vybrané televízory 
značky Philips s technológiou Ambilight" 
     
  
DOBA TRVANIA: od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020  
 
MECHANIZMUS AKCIE:   

  
1. Do tejto akcie sú zaradené vybrané televízory značky Philips s Ambilight 

technológiou (viď. zoznam výrobkov zaradených do akcie na konci pravidiel) 
zakúpené v období od 15.6.2020 do 31.8.2020. 

 
2. Pre využitie akcie je zákazník povinný do 30 dní odo dňa nákupu vyplniť 

registračný formulár umiestnený na webovej stránke 
tpvision.responsemanager.eu/sksk/1002765, elektronicky ho odoslať. Po 
odoslaní riadne vyplneného registračného formulára bude zákazníkovi akcie na 
emailovú adresu, ktorú uviedol v rámci registrácie prostredníctvom formulára, 
zaslaný unikátny kód. 

 
3. Nákup vybraného televízora je možné zrealizovať v hotovosti alebo nákupom na 

splátky. 
 

 
4. Výrobok je možné vrátiť jedine nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkými 

doplnkami – príslušenstvom a s originálom dokladu o kúpe a za predpokladu, že 
zákazník uvedie unikátny kód zaslaný po registrácii na webovej adrese 
tpvision.responsemanager.eu/sksk/1002765.  
Výrobok je možné vrátiť iba v lehote 30 kalendárnych dní od jeho zakúpenia. 
 

 
 

5. Výrobok zakúpený v kamennej predajni je možné vrátiť len osobne v predajni, 
kde bol zakúpený.  

 
6. Výrobok zakúpený prostredníctvom www.planeo.sk je možné vrátiť len osobne 

na predajni Planeo Elektro, zákazník si môže vybrať  ktorúkoľvek predajňu Planeo 
Elektro. 

 
7. Predajňa zodpovedne skontroluje či je výrobok v poriadku – je 

nepoškodený, funkčný a  má kompletné príslušenstvo dodávané 
štandardne ku výrobku a má originálny obal. 

 
8. V prípade nákupu na splátky a splnenia všetkých podmienok akcie, zákazník  

 
a pri vrátení TV a odstúpení od kúpnej zmluvy do 20-teho dňa nasledujúceho 

mesiaca, automaticky zo zákona odstupuje aj od úverovej zmluvy, ktorá 
bude stornovaná bez akýchkoľvek doplatkov, 

b pri vrátení TV a odstúpení od kúpnej zmluvy po 20-tom dni nasledujúceho 
mesiaca vrátane, automaticky zo zákona odstupuje aj od úverovej zmluvy, 
ktorá bude stornovaná bez akýchkoľvek doplatkov; ak zákazník zaplatil prvú 
splátku, poskytovateľ úveru ju zákazníkovi po stornovaní zmluvy vráti. 

 
 

9. Následne predajňa vypíše  špeciálny vratkový formulár, odfotí štítok TV s 
čitateľným sériovým číslom a urobí fotokópiu dokladu alebo faktúry o predaji 



 

 
koncovému  zákazníkovi, kde dopíše unikátny kód zaslaný zákazníkovi pri 
registrácii.  

 
10. V prípade splnenia všetkých podmienok výrobku zakúpeného na kamennej 

predajni, predajca na predajni Planeo  Elektro stornuje doklad od zákazníka 
a vráti mu peniaze v plnej výške, ktoré sú uvedené na pokladničnom doklade. 

 
 

11. V prípade výrobku zakúpeného cez www.planeo.sk a dodaní všetkých dokladov 
uvedených v bode č.9 sa pošlú zákazníkovi na číslo účtu peniaze podľa dokladu 
o kúpe (v prípade splátok sa postupuje podľa bodu č. 8). Číslo účtu  zákazníka 
sa uvádza v preberacom protokole pri vrátení tovaru. Predajňa v tomto prípade 
nevracia peniaze zákazníkovi v hotovosti. 
 
 
 
 

 
 

ZOZNAM VÝROBKOV ZARADENÝCH DO AKCIE:  
 
Modely v akcii
43PUS6412 
43PUS6704 
43PUS6754 
43PUS7303 
43PUS7304 
49PUS7803 
49PUS8303 
50PUS6754 
50PUS7304 
50PUS7354 
55OLED754 
55OLED803 

55OLED804 
55PUS6703 
55PUS6704 
55PUS6754 
55PUS7303 
55PUS7304 
55PUS7354 
55PUS7502 
55PUS7503 
55PUS7803 
55PUS8303 
58PUS7304 

65OLED803 
65OLED804 
65OLED854 
65PUS6703 
65PUS7101 
65PUS7304 
65PUS7354 
65PUS7502 
65PUS7803 
70PUS7304 
75PUS7354 
75PUS7803

 
 

 


