BSH HIŠNI APARATI D.O.O. NAZARJE

Pogoji in pravila za sodelovanje v akciji:
»Ohrani svežino #LikeABosch. XXL prostornina. XXL svežina.« (1. 5. 2021 – 15. 9. 2021)
Promocija: VRNEMO DENAR

1. ORGANIZATOR
Akcija »Ohrani svežino #LikeABosch. XXL prostornina. XXL svežina.« je promocijska akcija podjetja
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje (v nadaljevanju: »BSH«), ki poteka
v obdobju od 1. 5. 2021 do 15. 9. 2021.
Akcija se bo odvijala v skladu s temi pogoji in pravili (»Pravila«), ki so obvezna za vse sodelujoče. BSH
si pridržuje pravico do sprememb Pravil v času promocije, kar bo javno objavil.
Za izvedbo akcije skrbi naslednja agencija po naročilu BSH: ADECCO H.R. d.o.o., Slovenska cesta 41,
1000 Ljubljana
2. PODROČJE AKCIJE
Akcijska ponudba velja samo za aparate, ki so jih fizične osebe (potrošniki, kot jih definira Zakon o
varstvu potrošnikov) kupile v Republiki Sloveniji pri pravnih osebah, ustanovljenih in registriranih v
Republiki Sloveniji. Akcija velja za akcijske modele Bosch XXL hladilnikov z zamrzovalnikom. Točen
seznam izdelkov, vključenih v akcijo, se nahaja v točki št. 5.
3. ČAS TRAJANJA AKCIJE
Akcija je časovno omejena na obdobje od 1. 5. 2021 do vključno 15. 9. 2021. BSH se lahko kot
organizator promocijske akcije kadar koli tekom trajanja akcije odloči, da promocijsko akcijo predčasno
prekine. Registracija in vložitev zahtevka za vračilo denarja morata biti opravljeni v roku 30 dni od
dneva nakupa aparata (ki je bil kupljen v času trajanja akcije – v predvidenem obdobju oz. pred
prekinitvijo akcije s strani organizatorja) na spletnem naslovu https://www.boschhome.com/si/mybosch, po elektronski pošti na cashback.bsh@adecco.si, ali po pošti na naslov
ADECCO H.R. d.o.o., Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana s pripisom »Za: Bosch akcija«.

4. PRAVICA DO SODELOVANJA
Do sodelovanja v akciji so upravičeni vsi polnoletni kupci – potrošniki (kot jih definira Zakon o varstvu
potrošnikov) z dejanskim prebivališčem in veljavnim bančnim računom v Sloveniji (v nadaljevanju:
kupci). Do sodelovanja v tej promocijski akciji so upravičeni kupci – potrošniki, ki kupujejo do največ 4
izdelke s seznama izdelkov iz točke št. 5 teh Pravil. Sodelovanje v akciji je za kupce prostovoljno.
Trgovci, tj. podjetja, ki izdelke prodajajo potrošnikom, ne morejo sodelovati v promociji.
Če kupec skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov odstopi od pogodbe za nakup aparata, sklenjene
na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, v roku 14 dni od sklenitve, je upravičen do vračila kupnine za
aparat s strani pristojnega trgovca. V tem primeru kupec ne more sodelovati v tej akciji in uveljavljati
vračila dela kupnine po teh pogojih in pravilih za sodelovanje.
Sodelovanje v akciji je mogoče samo z izdelki, ki so vključeni v akcijo in jih kupec kupi v času trajanja
akcije. Za določitev trenutka nakupa je ključen datum, izkazan na računu.
Udeleženci morajo registrirati nakup svojih aparatov na spletnem naslovu oz. po pošti, izpolniti osebne
podatke, podatke o proizvodu in priložiti kopijo/JPG datoteko računa. Kupec z oddajo teh podatkov in
dokumentov jamči za njihovo pravilnost, se strinja s pogoji akcije in se zavezuje k njihovemu
upoštevanju. Kupec mora za kupljene aparate tudi oddati ocene na spletni strani www.bosch-home.si.
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5. POGOJI IN MEHANIZEM AKCIJE
Kupec, ki je kupil izdelek v akciji v času promocije, ga pravilno registriral, ocenil, izpolnil zahtevo za
vračilo dela kupnine ter izpolnjuje ta Pravila, dobi povrnjen denar v višini 70 EUR ali 90 EUR (odvisno
od modela, kot je razvidno iz spodnje tabele). Z eno serijsko številko posameznega izdelka v akcije je
mogoče sodelovati v akciji zgolj enkrat.
Izdelki v akciji:

Vsak BSH-jev trgovec v akciji ima popolnoma proste roke pri svoji cenovni politiki tudi kar se tiče
akcijskih izdelkov.
Kupec mora registrirati kupljene aparate na naslednji spletni strani
https://www.bosch-home.com/si/mybosch
ali prijavo poslati po elektronski pošti na
cashback.bsh@adecco.si
ali po pošti na naslov:
ADECCO H.R. d.o.o.
Slovenska cesta 41
1000 Ljubljana
s pripisom »Za: Bosch akcija«
Pogoj za vračilo dela kupnine je posredovanje izpolnjene vloge za vračilo dela kupnine skupaj s
priloženo kopijo računa/JPEG datoteko računa.
Račun mora vsebovati naslednje podatke:
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a. Ime in naslov trgovca v akciji BSH;
b. Količino in naziv kupljenega(ih) izdelka(ov) v akciji;
c. Datum računa.
Priporočljivo je, da sta na računu navedena ime in naslov kupca.
Nečitljivi ali poškodovani računi bodo zavrnjeni.
Prav tako ne bodo obdelani nepopolni ali nečitljivi zahtevki.
Znesek vračila bo praviloma nakazan na kupčev transakcijski račun v 30 delovnih dneh po prejemu
popolnih podatkov in dokumentov. Kupci naj upoštevajo, da se lahko prenos zneska vračila zavleče
zaradi obdelave v banki, na kar BSH nima vpliva.
Znesek vračila se izplača izključno prek bančnega nakazila. Izplačilo v gotovini, s poštno nakaznico ali
v obliki čeka ni mogoče. BSH ne odgovarja za morebitne bančne stroške, ki jih terjajo banke za prejem
zneska vračila.
Podatki in dokumenti, ki jih posredujejo kupci, ostanejo pri BSH. BSH oz. agencija, ki izvaja akcijo si
pridržuje pravico, da v primeru suma zlorabe preveri originalna dokazila. BSH si v primeru kršitve teh
pogojev akcije ali suma drugih nedovoljenih ali nepoštenih ravnanj v povezavi s to akcijo pridržuje
pravico, da kupca izključi iz te akcije in po potrebi nemudoma sproži ustrezne pravne postopke. Kupec
mora BSH v tem primeru vrniti znesek prejetega vračila dela kupnine.
Kupci, ki posredujejo nepopolne podatke ali dokumente, so o tem (če je le mogoče) obveščeni in imajo
priložnost, da manjkajoče podatke oz. dokumente dostavijo v roku 14 dni. Ta rok začne teči z datumom
obvestila. Če se kupec ne odzove na takšen poziv oz. če ponovno posreduje nepopolne podatke oz.
dokumente, izgubi pravico do izplačila zneska vračila. BSH oz. agencija, ki izvaja akcijo, si pridržuje
pravico, da ne obdela nepopolnih, napačnih, zavajajočih, spremenjenih, ponarejenih ali drugače
nezakonitih prijav. Če kupec v roku štirih tednov po oddaji svojih podatkov in dokumentov ne prejme
odgovora od BSH oz. agencije, ki izvaja akcijo, je zaprošen, naj se brez posebnega poziva oglasi po epošti cashback.bsh@adecco.si ali na telefon kontaktne osebe za izvedbo akcije: 01 234 92 70 (pon.–
pet. od 8:30 do 16:00, razen ob državnih praznikih).
Stranka mora vrniti BSH znesek vračila, če (i) kupec izdelek, kupljen v akciji, vrne trgovcu in se prodajna
pogodba razveljavi, ali (ii) če trgovec odkupi nazaj izdelek v akciji.
Akcija bo potekala samo do razprodaje zalog. Če želeni izdelek v akciji v časovnem obdobju akcije ne
bo več na voljo, kupec s tem ne bo pridobil poznejše pravice do vračila zneska.
Za dodatna vprašanja pokličite 080 1691 (pon.–pet. od 7:00 do 20:00, razen ob državnih
praznikih).

6. ODGOVORNOST
BSH/agencija, ki izvaja akcijo, ne prevzema odgovornosti, če je:
- kupec opravil nakup drugih aparatov, ki niso v sklopu promocije;
- kupec opravil nakup v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije;
- kupec opravil nakup aparata izven Republike Slovenije pri pravnih osebah, ki niso registrirane
v Republiki Sloveniji;
- kupec opravil registracijo po preteku 30 dni od nakupa;
- za izgubljene zahtevke ali zahtevke, prispele z zamudo.

7. VAROVANJE PODATKOV
Podatke, ki jih posreduje kupec, bosta BSH in agencija, ki izvaja akcijo, uporabila za preverjanje in
izvajanje te akcije ter za registracijo izdelkov. Podatki bodo uporabljeni tudi za namene neposrednega
trženja, razen če kupec pri registraciji izdelka izrecno zavrne uporabo njegovih osebnih podatkov za
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namene neposrednega trženja (predvsem obveščanja o promocijah, tržnih aktivnostih, dogodkih in
novicah o družbi in o znamkah aparatov, ki so v njegovem interesu). Podatki se hranijo še nadaljnjih 10
let po zaključku akcije. Kupec lahko kadar koli uveljavlja svoje pravice do odstopa, popravka, preklica
ali izbrisa njegovih osebnih podatkov, tako da piše BSH in/ali agenciji na njuna elektronska naslova
informacije.internet@bshg.com in/ali info@adecco.si.
Informacije o varovanju osebnih podatkov so na voljo na: https://www.bosch-home.com/si/pravneinformacije/impresum/izjava-o-varovanju-podatkov
8. DRUGA DOLOČILA
BSH si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti to promocijo kadarkoli odpove, dopolni in/ali
spremeni ter spremeni njene pogoje. Kupec v tem primeru ni upravičen do nikakršnih zahtevkov do
BSH.
Pri razlagi teh pravil velja slovensko pravo. Pravna sredstva so izključena.

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
maj 2021
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