
Ledinaire

Philips Ledinaire 
alegerea perfectă
Cumpără corpuri de iluminat  
Philips Ledinaire și câștigă  
o mulţime de premii.
Perioada campaniei: 01 Septembrie - 15 Noiembrie 2018



Cumpără corpuri de iluminat Philips Ledinaire de la un 
distribuitor autorizat Philips și câștigă o mulţime de premii.
Alege unul din următoarele premii in funcţie de valorile 
acumulate in perioada promoţiei:

sau

sau

sau

sau

Premiul 1

Rucsac antifurt 
XD Design 

x 2.000 lei 
fără TVA

Premiul 3

Laptop DELL 
Inspiron 3552

x 8.000 lei 
fără TVA

Premiul 2

Sistem  
Philips Hue

x 5.000 lei 
fără TVA

Premiul 4

Telefon Samsung 
Galaxy S7 Edge

x 12.000 lei 
fără TVA

Premiul 1

Voucher eMAG

x 2.000 lei 
fără TVA

Premiul 3

Voucher eMAG

x 8.000 lei 
fără TVA

Premiul 2

Voucher eMAG 

x 5.000 lei 
fără TVA

Premiul 4

Voucher eMAG 

x 12.000 lei 
fără TVA

Mecanismul
campaniei promoţionale

200 lei

800 lei

500 lei

1.200 lei



Trecerea la LED 
nu a fost niciodată 
atât de simplă
Gama Philips Ledinaire include o selecţie de corpuri de iluminat 
cu LED care sunt eficiente energetic şi fiabile, la un preţ foarte 
accesibil. Păstrăm preţurile competitive concentrându-ne  
pe o gamă de produse de bază care să satisfacă toate nevoile. 
Evident, puteţi fi sigur că fiabilitatea produsului corespunde  
cu standardele noastre înalte de calitate.

Iluminat accesibil 
de la liderul 
iluminatului LED

O gamă largă de 
corpuri de iluminat 
cu LED economice, 
disponibile la raft

Calitate în care 
puteţi avea 
încredere

Calitate formidabilă la un preţ accesibil.

Niciun participant nu va putea obţine mai mult de 4 (patru) premii, 
câte unul din fiecare categorie, indiferent de valoarea cumulată a 
achiziţiilor în perioada de derulare a campaniei.  
Perioada campaniei: 01 Septembrie - 15 Noiembrie 2018.



Completează formularul de înscriere cu toate datele solicitate.

Trimite formularul de înscriere împreună cu copiile rapoartelor de 
achiziţie care dovedesc valoarea globala a achiziţiilor de corpuri  
de iluminat Philips Ledinaire și care includ numerele și datele 
facturilor în baza cărora au fost facute achiziţiile din perioada  
01 Septembrie 2018 - 15 Noiembrie 2018 la adresa: Philips Lighting 
România SRL, cu sediul în Bd. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea 
Lakeview Office, etaj 9, sector 2, București, în atenţia Ovidiu Nicoliţa, 
până la data de 30 Noiembrie 2018.

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit pe www.ledstart.net
Pentru mai multe informaţii legate de produsele Philips vizitaţi www.lighting.philips.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Denumire companie:

Adresă companie:

Nume și prenume persoană de contact companie:

Adresă livrare premiu:

Telefon companie:


