
Regler & Villkor 

Delta i Ambilight Trial-kampanjen genom att köpa en Philips Ambilight TV årsmodell 2021/2022 i 

Sverige under kampanjperioden 2022-09-23 tom 2022-11-16. Registrering måste ske inom 14 dagar 

efter att köpet gjorts. Testperioden på 100 dagar startas datumet för ditt köp. Eventuell retur av TV:n 

sker 70-100 dagar efter ditt köp. Produkten måste vara komplett och oskadd med originalförpackning 

och samtliga tillbehör, eventuella lösenord och persondata ska raderas/nollställas.  

Observera att du måste vara över 18 år och bosatt i Sverige för att ta del av detta erbjudande.   

 

För samtliga villkor se nedan: 

Villkor 

1. Detta är ett erbjudande från Philips AB, (organisationsnummer 556105-2613). 

2. Erbjudandet gäller under de villkor som anges nedan. 

3. Erbjudandet gäller produkterna nedan under den aktuella perioden 23/9 t.o.m. 16/11 2022: 

  

2022: 77OLED937, 65OLED937, 48OLED907, 55OLED907, 65OLED907, 48OLED807, 55OLED807, 

65OLED807, 77OLED807, 48OLED707, 55OLED707, 65OLED707, 55PML9507, 65PML9507, 

75PML9507, 50PUS8897, 55PUS8897, 65PUS8897, 50PUS8807, 55PUS8807, 65PUS8807, 75PUS8807, 

86PUS8807, 50PUS8517, 58PUS8517, 65PUS8517, 50PUS8507, 58PUS8507, 65PUS8507 

  

2021: 65OLED986, 48OLED936, 55OLED936, 65OLED936, 65OLED856, 55OLED856, 48OLED806, 

55OLED806, 65OLED806, 77OLED806, 65OLED706, 55OLED706, 55OLED705, 65OLED705, 

65PML9636, 75PML9636, 55PUS9206, 65PUS9206, 50PUS9006, 58PUS9006, 70PUS9006, 50PUS8556, 

58PUS8556, 65PUS8556, 70PUS8556, 75PUS8556, 50PUS8546, 58PUS8546, 65PUS8546, 70PUS8546, 

75PUS8546, 50PUS8536, 58PUS8536, 65PUS8536, 70PUS8536, 75PUS8536, 50PUS8506, 58PUS8506, 

65PUS8506, 70PUS8506, 75PUS8506 

  

Deltagande återförsäljare: 

Elgiganten, Power, NetonNet, MediaMarkt, Komplett, Webhallen, Proshop, Elon och Euronics.  

 

4. Registrera din produkt här, senast 14 dagar efter köptillfället 

5. Om du inte är nöjd med produkten ska du inom 70-100 dagar från köptillfället 

 a. fylla i returformulär, 

 b. ange dina kontaktuppgifter, 

c. ladda upp en bild på TV, sladdar och fjärrkontroll 

6. Efter godkännande blir du kontaktad av Boxdelivery för upphämtning  

a.  Efter kontrollerad produkt får du e-mail med länk för utbetalning av köpesumman 

7. Om villkoren i punkt 4-6 uppfylls återbetalar vi inköpspriset exkl frakt om du köpt produkten på 

internet/postorder, genom insättning via swish eller kreditkort 

https://se.enginio.io/a/se-ambilight-trial-cashback
https://se.enginio.io/a/se-ambilight-trial-return


8. Du kan endast göra ett återbetalningsanspråk per produkt och person. 

9. Philips tar inget ansvar för återbetalningsanspråk som är ofullständiga eller oläsbara eller har 

skickats från kunden på ett ej ändamålsenligt sätt och därför inte kommit Philips tillhanda. 

10. Detta erbjudande gäller endast konsumenter och gäller därför varken återförsäljare eller 

grossister. 

11. Detta erbjudande gäller inte produkter som erhållits i utbyte mot presentkort eller som använts 

som “på-köpet-vara” vid köp av andra produkter. 

12. Detta erbjudande gäller endast inköp gjorda i Sverige. 

13. Detta erbjudande gäller endast om villkoren i dokumentet uppfylls. 

14. Philips kan inte hållas ansvariga för eventuell försening eller utebliven återbetalning på grund av 

händelser som står bortom vår kontroll. 

15. Dessa villkor tolkas i enlighet med lagstiftningen i det land där köpet ägt rum. 

16. Villkoren i detta erbjudande påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

17. För frågor ang ditt pågående ärende: support@enginio.io 

18. Om produkten är felaktig ska du returnera den till återförsäljaren där du köpt den. 

19. Ambilight Trial-kampanjen gäller inte för utbyte/reparation av felaktig produkt. 

 

 

Jag vill få marknadsföringsinformation – utifrån mina preferenser och vanor – om Philips produkter, 

tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!  

Vad betyder det? 

Som ett resultat av ditt medgivande kan det hända att Philips företagsgrupp skickar 

marknadsföringsinformation till dig via e-post, SMS och andra digitala kanaler, såsom mobilappar och 

sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och förse 

dig med ett material som är bäst anpassat för dig, kan vi analysera och kombinera dina 

personuppgifter. Denna information kan innefatta:  

Uppgifterna du ger oss 

Data som du aktivt vill dela med oss som: namn, födelsedatum eller ålder, e-postadress, 

besöksadress, land, kön, telefonnummer, profil på sociala medier. 

Data som vi får från din interaktion med Philips 

Data om dina interaktioner och användning av Philips digitala kanaler, som sociala medier, 

webbplatser, e-post, appar och anslutna produkter. Dessa data kan inkludera: IP-adresser, cookies, 

enhetsinformation, meddelanden som du kan klicka i, adressuppgifter och webbplatser du besöker 

Philips ger dig möjlighet att när som helst återkalla ditt medgivande. 

Mer information finns i Philips sekretessmeddelande och Philips cookie-meddelande. 

mailto:support@enginio.io
https://www.philips.com/a-w/privacy-notice.html
https://www.philips.se/a-w/sekretessmeddelande.html


Privacy policy 

Philips värdesätter och respekterar din integritet. Mer information finns i 
https://www.philips.com/a-w/privacy-notice.html 

 

 

 

https://www.philips.com/a-w/privacy-notice.html
https://www.philips.com/a-w/privacy-notice.html

