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Lighting

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Validare
companie
(ștampilă)

Denumire companie:

Adresă companie:

Persoană contact companie:

Telefon: E-mail:

Facturi Nr. / Dată:

Regulamentul campaniei este disponibil 
gratuit pe www.energiepeviata.ro

Perioada desfășurării campaniei: 
1 Septembrie 2015 - 30 Noiembrie 2015

Cumpără surse de iluminat Philips LED
în valoare de minim 2.500 lei fără TVA şi 
câștigi garantat un telefon Philips S398.
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Concluzie: la cumpărarea unei surse de iluminat noi alege 
lumeni, nu wati.

Cum alegem sursa de iluminat Philips LED 
potrivită:
 

+

* Formă lumânare/lustră

* Tuburi cu LED

2. Selectează forma sursei de iluminat Philips LED:

* Tip spot

* Formă clasică

4. Alege puterea echivalentă (Watt). În watt măsurăm puterea consumată de o 
sursă de iluminat, cu cât wattajul este mai mic cu atât consumul de energie 
este mai mic. 

5. Alege temperatura de culoare potrivită. Sursele de iluminat pot emite de la 
lumina albă caldă până la lumina albă rece - pe o scară de la 2700 grade 
kelvin (alb cald) până la 6500 grade kelvin (alb rece).

3. Fluxul luminos reprezintă cantitatea de lumină produsă de sursa de         
iluminat respectivă şi se măsoara în lumen (lm). Când alegi o sursă de          
iluminat nouă trebuie să ţii cont de �uxul luminos echivalent, deoarece noile 
tehnologii au un consum mai mic, şi în consecinţă un wattaj mai mic.
      

1. Veri�că dacă taxa verde este evidenţiată corect pe factură conform
 OUG 5/2015                                         

Cel mai
bun

portofoliu
Cel mai

bun
partener

Cel mai
bun

produs

6. Ambalajul surselor de iluminat Philips Led furnizează toate informaţiile 
necesare pentru alegerea corectă a unei surse de iluminat.

Mecanismul campaniei promoţionale:
 Cumpără surse de iluminat Philips LED în valoare de 2.500 lei fără TVA
pe o singură factură de la un distribuitor autorizat Philips în perioada                 
1 septembrie 2015 - 30 noiembrie 2015 şi te premiem cu un stand personalizat 
Philips LED.

 Expune sursele de iluminat Philips LED pe standul personalizat Philips 
LED primit de la distribuitorul autorizat în perioada promoţiei 1 septembrie 
2015 - 30 noiembrie 2015.
 
 Reprezentanţii Philips te vor premia cu un telefon Philips S398! 

 Un participant poate câştiga un singur premiu per punct de vânzare 
pentru sursele de iluminat cu LED Philips achiziţionate de la un distribuitor 
autorizat Philips.

*Calitate garantată
*Oferă consistenţă culorii
*Garanteză �uxul luminos 
pe toată durata de folosire

*Garantează o lumină 
uniformă

*Portofoliu extins
*Gamă utilizabilă pentru un 

număr mare de aplicaţii
*Compatibiliate cu un numar 

mare de aparataje

*Pentru magazine
*Pentru instalatori
*Pentru utilizatorul 

�nal

De ce Philips LED?
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