Bosch
Pravila promocijske akcije

Za najlepša jutra. Popolnoma avtomatski
kavni aparati Bosch in Barcaffè
Espresso za najlepša jutra.
Če ste med 1. 12. 2021 in 31. 3. 2022 kupili popolnoma avtomatski
kavni aparat Bosch VeroCup, prejmete darilo: 500 g kave Barcaffè
Espresso Cremoso, 500 g kave Barcaffè Espresso Esperto in
personalizirano skodelico za kavo #LikeABosch

Trije pomembni predpogoji
Velja za potrošnike

Vključuje 4 modele

To pomeni, da ste kavni
aparat kupili kot fizična
oseba, ki pridobiva ali
uporablja blago in storitve
za namene izven poklicne
ali pridobitne dejavnosti.

Na drugi strani si lahko
ogledate, na katere modele
se nanaša promocijska
akcija.

Kavni aparat je
kupljen v RS
Pri trgovcu, ki je
registriran/ustanovljen in
posluje v Republiki
Sloveniji.

Spodaj smo opisali, kako prejmete darilo
Ko govorimo »Mi«, se to nanaša na BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331
Nazarje, ID za DDV: SI79872000. Mi smo upravljavec vaših osebnih podatkov.

1.

Registrirajte se na strani MyBosch in nam pošljite zahtevek

Ustvarite profil. Od vas zahtevamo le osnovne podatke, kot so npr. ime, priimek, naslov, elektronski
naslov.
Registrirajte kavni aparat v roku 30 dni od dneva nakupa. Tako bomo lahko ugotovili, da vam vaš
model kavnega aparata zagotavlja pravico do prejema darila.
Napišite oceno. Dovolj je, da na kratko opišete, kako vam je všeč vaš novi kavni aparat. :)
Na strani MyBosch izpolnite in oddajte obrazec za prejem darila. Obrazcu boste morali priložiti
sliko originalnega računa. Ko boste slikali račun, prekrijte ceno – potrebujemo ga le za
ugotavljanje datuma nakupa in modela kavnega aparata.
Z izpolnitvijo in oddajo obrazca nam dajete pravico do obdelave vaših podatkov, saj moramo po
predpisih upravičiti vsak prejem darila. Poleg tega z izpolnitvijo in oddajo obrazca sprejemate tudi
vse ostale pogoje, ki veljajo za to promocijsko akcijo.

2.

Potrjujemo vaš zahtevek

Ker smo odgovorni za nadzor nad zahtevki in za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vašo pravico
do prejema darila potrdimo tudi na druge načine. Na primer, od vas lahko zahtevamo določene dodatne
informacije, imamo pa tudi pravico zavrniti lažne ali neveljavne zahtevke.
Lahko se zgodi, da zahtevka ne bo mogoče izpolniti, kar pa se nanaša samo na naslednje primere:
a. Kavni aparat se je pred tem uporabljal kot testni aparat.
b. Kavni aparat ima stvarno napako ali poškodbo (npr. bil je poškodovan med prevozom), zaradi česar
je bil vrnjen ali zamenjan.
c. Kavni aparat ste prejeli v servisu kot nadomestilo za aparat, ki ni pravilno deloval.
d. Medtem ste vrnili kavni aparat v trgovino in odstopili od prodajne pogodbe.
V tem primeru nas pokličite na št. 01 5830 700. Če ste darilo že prejeli, ga morate vrniti v
roku treh dni od prejema. Vračilo nam morate potrditi na isto telefonsko številko.

3.

Darilo boste prejeli na svoj naslov :)

Darilo 500 g kave Barcaffe Espresso Cremoso, 500 g kave Barcaffe Espresso Esperto in personalizirano
skodelico #LikeABosch boste prejeli najpozneje 90 dni od prejema vašega zahtevka oz. izpolnitve
pogojev za prejem darila. Darilo vam bomo poslali na naslov, ki ga boste navedli ob registraciji
aparata in oddaji zahtevka. Skodelica bo personalizirana na ime, ki ga boste navedli ob
registraciji.
Če boste imeli kakšna vprašanja, nas lahko brez zadržkov pokličete na 01 5830 700.
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Modeli, za katere velja
promocijska akcija
Na računu lahko vidite model vašega Bosch kavnega
aparata.
•

TIS30521RW | Popolnoma avtomatski kavni aparat VeroCup 500
srebrna

•

TIS30329RW | Popolnoma avtomatski kavni aparat VeroCup 300
črna

•

TIS30321RW | Popolnoma avtomatski kavni aparat VeroCup 300
srebrna

•

TIS30129RW | Popolnoma avtomatski kavni aparat VeroCup 100
črna

Če boste imeli kakšna vprašanja, nas lahko brez zadržkov pokličete na 01 5830 700.
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