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Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια της Bosch 

Δώρο 1 Gift Box με 4 πακέτα με κάψουλες ροφημάτων «Tassimo» και 2 ποτήρια 

Tassimo με κάθε αγορά συγκεκριμένων μοντέλων της «πολυμηχανής ροφημάτων 

Bosch Tassimo»,   

 

Αγαπητέ συνεργάτη, 

 

Η Bosch πραγματοποιεί προωθητική ενέργεια για πωλήσεις συγκεκριμένων μοντέλων 

της «πολυμηχανής ροφημάτων Bosch Tassimo» παρέχοντας δωρεάν μία συσκευασία 

(Gift Box) που περιέχει 4 πακέτα με κάψουλες ροφημάτων «Tassimo» και 2 ποτήρια 

Tassimo στους καταναλωτές που θα αγοράσουν τα παρακάτω συγκεκριμένα μοντέλα. 

 

Η προσφορά ισχύει για τιμολογήσεις από 18/04/2022 έως 01/08/2022 ή μέχρι 

εξάντλησης των αποθεμάτων της δωρεάν συσκευασίας. 

 

Για κάθε ένα τεμάχιο της «πολυμηχανής ροφημάτων Bosch Tassimo» από τους 

παρακάτω κωδικούς που θα παραγγέλνετε, η εταιρία μας θα σας στέλνει και ένα κουτί 

(Gift Box). Κάθε Gift Box θα περιέχει 4 πακέτα με κάψουλες ροφημάτων «Tassimo» 

και 2 ποτήρια Tassimo. Κατόπιν, εσείς οφείλετε να παραδώσετε την συσκευή που έχει 

παραγγείλει ο πελάτης σας μαζί με το αντίστοιχο Gift Box. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια είναι η 

ρητή αποδοχή των παρόντων όρων. 

 
Συσκευές (μοντέλα/κωδικοί) που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια για το 

διάστημα από 18/04/2022 έως 01/08/2022 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων της 

δωρεάν συσκευασίας: 

TASSIMO STYLE: TAS1102, TAS1103 

TASSIMO HAPPY: TAS1002N, TAS1001 

TASSIMO SUNY: TAS3102, TAS3104, TAS3203, TAS3202, TAS3204 

TASSIMO MYWAY2: TAS6503, TAS6504, TAS6502  

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
 
1. Συνολική διάρκεια των προσφορών καθορίζεται από 18/04/2022 έως 01/08/2022 ή 
μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η εταιρία μας (BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ) έχει 
δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την προσφορά για έναν επιπλέον μήνα.  
2. Η προσφορά ισχύει για όλα τα καταστήματα Ελλάδας και Κύπρου που 
παραγγέλνουν τα προαναφερόμενα μοντέλα πολυμηχανής ροφημάτων Bosch 
Tassimo, εφόσον αποδεχθούν τους παρόντες όρους. Η πρόταση για τη συμμετοχή 
στην προωθητική ενέργεια και η αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής μπορεί 
να γίνει μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  Με την 
περιέλευση στην BSH της δήλωσης του εμπόρου περί αποδοχής των παρόντων όρων 
συμμετοχής και την αποστολή εκ μέρους της BSH ηλεκτρονικού μηνύματος προς 
επιβεβαίωση λήψης της θετικής απάντησης του εμπόρου, ο τελευταίος θεωρείται 
αυτοδίκαια ότι έχει αποδεχθεί τους όρους και τις κατωτέρω δεσμεύσεις.  Η προσφορά 
ισχύει μόνο για αγορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, κατάλογος των οποίων 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Bosch (www.bosch-home.gr).  
Ο συνεργαζόμενος Έμπορος: 
3. Αποδέχεται να προβάλει ευδιάκριτα τα προωθητικά υλικά που συνοδεύουν την 
ενέργεια στο φυσικό και ηλεκτρονικό του κατάστημα, εφόσον διαθέτει. Τα υλικά της 

http://www.bosch-home.gr/
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ενέργειας είναι ενδεικτικώς: καρτολίνα, αφίσα και αντίστοιχα digital banners για την 
ιστοσελίδα του καταστήματος. 
4. Είναι υποχρεωμένος, λαμβάνοντας υπόψη ότι την προσφορά δικαιούται ο τελικός 
καταναλωτής, ο οποίος αγόρασε συγκεκριμένα προϊόντα και μόνον εφόσον αυτά 
έχουν διακινηθεί από τη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, να διευκρινίζει με σαφήνεια 
στον τελικό καταναλωτή αν η συγκεκριμένη συσκευή που προτίθεται να αγοράσει 
περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που του παρέχουν το δικαίωμα να λάβει την 
προσφορά και να του εξηγεί εάν δικαιούται το Gift Box. Σε αντίθετη περίπτωση, η BSH 
Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει το δικαίωμα να θέσει με μονομερή δήλωσή της τον 
Έμπορο εκτός της ομάδας των συμμετεχόντων στην ενέργεια συνεργατών. 
5. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα τηρεί την διαδικασία υλοποίησης της προσφοράς 
6. Αποδέχεται να συμπεριλαμβάνεται στην, προς το σκοπό αυτό, αναρτημένη στο 
διαδίκτυο λίστα συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια συνεργατών όπως αυτή 
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα των Οικιακών Συσκευών Bosch (www.bosch-home.gr) 
7. Δεσμεύεται να διαθέτει στον τελικό καταναλωτή το Gift Box με κάθε παραγγελία 
καταναλωτή για τις πολυμηχανές ροφημάτων Βοsch Tassimo που συμμετέχουν στην 
προσφορά. 
8. Δεσμεύεται να ενημερώνει τη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε πώληση στα πλαίσια της προσφοράς αναστραφεί και τα προϊόντα 
επιστραφούν, ώστε η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ να είναι σε θέση να απαιτήσει 
επιστροφή του σχετικού δώρου (Gift Box) από τον καταναλωτή.  
9. Αποδέχεται, ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η BSH Οικιακές Συσκευές 
ΑΒΕ έχει το δικαίωμα να θέσει με μονομερή δήλωσή της τον λιανοπωλητή εκτός της 
ομάδας των συμμετεχόντων στην ενέργεια συνεργατών. 
10. Αποδέχεται, ότι σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει την προσφορά της BSH 
Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, με οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο με την έγκριση της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ και με την χρήση αυτούσιου του 
προωθητικού υλικού της. 
11. Αποδέχεται, ότι η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει, αν 
όντως η πώληση στα πλαίσια της προσφοράς έχει πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί και 
είναι σύμφωνη με τους όρους της προσφοράς. 
12. Κάθε έμπορος για να συμμετάσχει στην ενέργεια θα πρέπει να εκθέτει στο φυσικό 
του κατάστημα ή/και να προβάλει στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, εφόσον διαθέτει 
τουλάχιστον μία «πολυμηχανή ροφημάτων Bosch Tassimo» από αυτές που 
συμμετέχουν στην προσφορά. 
 

Αποδέχομαι τους όρους  

 

Σφραγίδα καταστήματος 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 
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