
Vilkår
1. Dette er et tilbud fra Philips AB, (organisasjonsnummer 556105-2613).

2. Tilbudet gjelder under vilkårene som er angitt nedenfor.

3. Tilbudet gjelder produkter som er nevnt i brosjyren “60 eller 120 dagers Fornøydgaranti” for den aktuelle 

 perioden.

4. Dersom du ikke er fornøyd med produktet, må du innen 60/120 dager fra kjøpet 

 a. fylle ut ovenstående formular, 

 b. oppgi dine kontaktopplysninger, 

 c. oppgi din bankinformasjon og deretter 

 d. sende produktet i originalemballasjen inkludert alt opprinnelig forpakningsmateriale samt originalkvitteringen  

 som viser endelig og fullstendig betaling.

5. Philips bruker dine personopplysninger kun for kontakt i forbindelse med dette tilbudet.

6. Registreringen må skje innen 60/120 dager fra kjøpsdatoen og sendes til returadressen. 

7. Ved online- eller postordrekjøp gjelder 60/120 dagers Fornøydgaranti fra mottagelse av produktet. 

 Leveransebevis/fraktseddel må vedlegges.

8. Philips tar ikke ansvar for ufullstendige eller uleselige refusjonskrav eller krav som har blitt sendt 

 fra kunden på en uhensiktsmessig måte og derfor ikke har kommet fram til Philips

9. Dersom vilkårene i punkt 4 er oppfylt, refunderer vi kjøpesummen gjennom overførsel til din bankkonto. 

10. Du kan kun gjøre ett refusjonskrav per produkt og person.

11. Dette tilbudet gjelder kun forbrukere og ikke forhandlere eller grossister.

12. Du må selv betale returfrakten til vårt returlager. 

13. Philips betaler tilbake kjøpesummen ekskl. frakt hvis du har kjøpt produktet via internett/postordre.

14. Sørg for at forpakningen er ordentlig lukket og beskyttet under transporten for å 

 unngå tap og skader. Philips forbeholder seg retten til å trekke fra eventuelle kostnader for tap 

 og skader på produktet fra tilbakebetalingsbeløpet.

15. Eventuelle rabatter eller andre tilbud i forbindelse med originalkjøpet av produktet vil bli trukket fra 

 ved eventuell tilbakebetaling.

16. Dette tilbudet gjelder ikke produkter som er mottatt i bytte mot et gavekort eller som er brukt som 

 “på-kjøpet-vare” ved kjøp av andre produkter.

17. Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud på våre produkter.

18. Dette tilbudet gjelder kun kjøp i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

19. Dette tilbudet gjelder kun dersom vilkårene i dokumentet er oppfylt.

20. Philips kan ikke holdes ansvarlig for eventuell forsinkelse eller uteblitt tilbakebetaling grunnet 

 hendelser som er utenfor vår kontroll.

21. Disse vilkårene blir tolket i henhold til lovverket i det landet der kjøpet har funnet sted. 

22.  Vilkårene i dette tilbudet påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

23. For spørsmål angående din pågående Moneyback-sak: philipsmoneyback@strd.se eller +46 8 449 88 11

Dersom produktet har en feil skal det returneres til forhandleren der det er kjøpt. 

Fornøydgarantien gjelder ikke for bytte/reparasjon av defekt produkt. 

NO




