
A BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK KERESKEDELMI KFT. 
”Bosch mosogatógép 10% vételár visszatérítés” 

ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ LEÍRÁSA 
 
 
A BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) 
(továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag azon 18. 
életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar 
állampolgár természetes személy vagy a Szervezővel nem szerződéses, viszonteladói kapcsolatban álló 
vállalkozás (továbbiakban: ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 1. pontban írt időtartama alatt 

 
(a) legalább egy alkalommal vásárol a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. által 

magyarországi forgalomba bocsátott, a jelen leírás 1. számú mellékletében felsorolt Bosch 
márkájú háztartási gépek (továbbiakban: ”Termék”) közül egy darabot és igazolja a vásárlást 
azzal, hogy: 

 
o regisztrál   a   www.bosch-home.com/hu/promociok/10mosogatogep   oldalon    található 

„10% vételár visszatérítés” elnevezésű regisztrációs felületen, ennek során megadja a 
teljes nevét, lakcímét vagy székhelyét (továbbiakban együtt: lakcímét), e-mail címét, 
telefonszámát, bankszámla számát, a vásárolt készülék típusszámát, a vásárlás pontos 
dátumát (év, hónap, nap), a vásárlást igazoló számla sorszámát*, – amennyiben 
rendelkezik ilyennel – adószámát (nem adóazonosító jel), nyilatkozik, hogy Áfa- 
levonásra jogosult-e, továbbá a regisztráció során feltölti a termék megvásárlását igazoló, 
névre szóló számláról (továbbiakban: „számla”) készített szkennelt/fényképezett 
másolatot és 

 
 

(b) ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. 
(továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

 
* Szervező felhívja a figyelmet, hogy blokkot vagy gyűjtőblokkot nem fogad el, igazolásként kizárólag 
az (a) szerinti olyan névre szóló számlát fogad el, amely tartalmazza a vásárolt Termék cikkszámát is! 
Szervező előlegszámlát, garancialevelet, szállítólevelet vagy bármilyen más, a számla helyettesítése 
céljából bemutatásra kerülő dokumentumot nem fogad el. Abban az esetben, ha résztvevő 
vállalkozóként vagy vállalkozás nevében vásárol, úgy a visszatérítés kizárólag a vállalkozó vagy 
vállalkozás nevén vezetett bankszámlára történik. 

 
1. A Promóció időtartama: a Promóció 2018. január 1. 00 óra 00 perctől 2018. február 28. éjfélig tart. 

Résztvevő a Pályázatát legkésőbb 2018. március 14-ig küldheti el az (a) pontban leírtak szerint. 
 
2. A 2018. január 1. napja előtti, illetve 2018. február 28.. 

 
3. napja utáni vásárlások kapcsán beérkezett pályázatokat a Szervező nem fogadja el érvényes Pályázatként. 

A Promócióban kizárólag az 1. pontban jelzett időszakban beérkező Pályázatok vesznek részt. 
 
4. A Szervező az 1. pontban jelölt időszakban megvásárolt Termék(ek) vételárának – az (a) pontban 

meghatározott feltételek fennállása esetén – 10, azaz tíz százalékát (továbbiakban: kedvezmény) utalja a 
Résztvevő névre szóló bankszámlaszámára. Szervező felhívja a figyelmet, hogy a kedvezmény kifizetése 
kizárólag banki átutalással, Magyarországon vezetett forint bankszámlára történik. A kedvezmény más 
módon történő kifizetése (például postai utalványon) nem igényelhető. A kedvezmény kiutalásával 
kapcsolatos reklamációt Résztvevő 2018. április 1-ig küldhet Szervezőnek a 
boschmosogato@popgroup.hu e-mail címre. Tévesen megadott bankszámlaszám adatokból származó 
bárminemű kárért Szervezőt felelősség nem terheli. 



5. A Résztvevő a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti számlával nem vehet 
részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A  
Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő Pályázatot a Szervező 
kizárja a Promócióból. 

 
6. A Résztvevő kizárólag saját e-mail címével és érvényes lakcímével, valamint névre szóló 

bankszámlaszámával jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és 
lakcímek, valamint bankszámlaszámok tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal 
való visszaélésből valamint a rosszul megadott lakcímből, illetve bankszámlaszámból fakadó bármilyen 
vitával kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősségét a Szervező kizárja. 

 
7. Amennyiben egy számlamásolatot többször küldenek be, úgy a Résztvevő csak egyszeri kedvezményre 

jogosult. 
 
8. Egy Résztvevő több Termék vásárlása esetén több Pályázat beküldésére jogosult. 

 
9. A Promócióban kizárólag a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. által magyarországi kereskedelmi 

forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben felsorolt termékek vesznek részt. 
 
10. A kedvezmény másra át nem ruházható. 

 
11. Értesítés 

 
A Résztvevő által a regisztráció során feltöltött Számla sikeres beazonosítása esetén a Résztvevő 
regisztrációja abban az esetben érvényes, ha a Résztvevő által megadott bankszámlaszám helyes és 
megfelel a 2. pontban leírtaknak. Ebben az esetben Szervező a beazonosítást követően, legkésőbb 2018. 
március 31-ig átutalja a kedvezményt a megadott bankszámlára. Amennyiben a Szervező a kedvezményt 
nem tudja átutalni a kedvezményezett adatainak vagy a bankszámlaszám hiányos vagy téves megadása 
következtében, a Szervező egyszeri értesítést (”értesítés”) küld a Résztvevő által megadott email címre a 
hibás regisztrációról, melyben részletesen elmagyarázza a hibát és útmutatást ad a kijavítás lehetőségéről. 
A hiányos vagy hibás Pályázat a továbbiakban érvénytelen Pályázatnak tekintendő*. A hibás Pályázatot 
beküldő Résztvevőnek a hiba javítását követően, de még a promóció időtartama alatt, lehetősége van új 
Pályázatot benyújtani, melyben az előzőekben ismertetett hibá(ka)t kijavította. 
A pályázat javításának elmulasztásából (például Résztvevő email kiszolgálója  spam  üzenetként 
azonosítja Szervező értesítését, határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért Szervezőt felelősség 
nem terheli. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlást igazoló számla 
(bizonylat) másolat hitelességével kapcsolatban gyanú merül fel, akkor ellenőrzés céljából a Résztvevőtől 
bemutatásra bekérjék a bizonylat eredeti példányát. Szervező a Pályázat benyújtásával kapcsolatban 
kizárólag a 2018. április 1.-ig beérkezett reklamációt vizsgálja meg. 

 
A Szervező a kedvezmény sikertelen utalása esetén az újbóli utalásra nem tesz kísérletet. Ilyen esetben 
Szervező a Pályázatot érvénytelennek tekinti, és a hiba okáról, valamint annak vélhető kijavítási 
módjáról, a Résztvevő által megadott email címre egyszeri értesítést küld*. A hibás Pályázatot beküldő 
Résztvevőnek a hiba javítását követően, de még a promóció időtartama alatt, lehetősége van új Pályázatot 
benyújtani, melyben az előzőekben ismertetett hibá(ka)t kijavította. 

 
Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező jogosult  
továbbá a kedvezmény utalásából – így a Promócióból - kizárni azt a Pályázatot, amelyben sérült a 
bizonylat, vagy annak a Résztvevőnek valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál 
meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt 
feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban 
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 
amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő 
személyeknek okoztak. 



*A vásárlási időszak végével, a csak regisztrációs időszakban a hibás vagy hiányos Pályázat 
nem minősül automatikusan érvénytelennek. Ebben az időszakban a kiküldött egyszeri 
értesítő emailben található utasítás alapján javíthatja Résztvevő a hibás vagy hiányos 
Pályázatát, melyre az értesítés kiküldését követően 7 naptári nap áll rendelkezésére. Ezt a 
dátumot az értesítés tartalmazza. Amennyiben Résztvevő a meghatározott időn belül az 
értesítésben foglaltaknak nem tesz eleget, Pályázata kizárásra kerül. A pályázat javításának 
elmulasztásából (például Résztvevő email kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Szervező 
értesítését, határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért Szervezőt felelősség nem 
terheli. 

 
12. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

 
Az (a) és (b) pontban írt adatszolgáltatás és a Promócióban való részvétel önkéntes. A 
Résztvevők Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 
hogy adatait a Szervező a jelen Promóció lebonyolítása céljából felhasználja. 

 
Az adatkezelők által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az 
Adatvédelmi törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges 
jogérvényesítési igényét  pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatok 
feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító szigorúan bizalmasan, az 
Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek betartásával végzi. A 
Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit postai úton vagy e-mail címre 
juttathatja el a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Árpád 
fejedelem útja 26-28. postai címre vagy a promocio@bsh.hu email címre. 

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a 
kedvezmény utalása előtt kéri adatai törlését. 
Ebből az adatbázisból a Promócióból történő kizárás nélkül, bármikor kérheti törlését 
postai úton vagy e-mail küldése útján a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 1023 
Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. postai címen vagy a promocio@bsh.hu email 
címen. 

 

13. Egyéb feltételek 
 

A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból. 
 

A Pályázatokat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem 
felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból 
kizárhatja. 

 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő 
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek 
létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 
sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a 
Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból. 

 
Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja. A Szervező 
a kereskedelmi partnereknél (aktuálisan belistázott) forgalmazott termékek elérhetőségét 
semmilyen formában nem garantálja, ezért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Promóció 
során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely 
visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót 
szüneteltesse, vagy törölje. 

 
Budapest, 2018. december 15. 

BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 
Szervező 



 
1. számú melléklet 

 
A promócióban résztvevő termékek kódjainak listája 

 
 

Szabadonálló készülékek: 
 
SMS25AW02E 
SMS25AI04E 
SMS25AI03E 
SMS25AI02E 
SMS25CI01E 
SMS45EW01E 
SMS25KI00E 
SMS25KI01E 
SMS46KW01E 
SMS46KW05E 
SMS46GW00E 
SMS46KW00E 
SMS46KI01E 
SMS46KI00E 
SMS46KI03E 
SMS46KI04E 
SMS46FI01E 
SMS68MI03E 
SMS68MI10E 
SMS68IW00E 
SMS68II00E 
SMS68MI00E 
SMS68II07E 
SMS68TI01E 
SMS68MI04E 
SMS68TI06E 
SMS88TI36E 

 
Integrálható készülékek: 

 
SMI46AS01E 
SMI46AS04E 
SMI46KS01E 
SMI46KS09E 
SMI46KS00E 
SMI46MS03E 
SMI46CS01E 
SMI68IS00E 
SMI68MS02E 
SMI68TS06E 
SMI88TS36E 

Teljesen integrálható készülékek: 
 
SMV45AX00E 
SMV46AX04E 
SMV45EX00E 
SMV45GX02E 
SMV46KX01E 
SMV46KX08E 
SMV46KX05E 
SMV46KX00E 
SMV46IX02E 
SMV46MX01E 
SME46MX03E 
SMV46FX01E 
SMV68IX00E 
SMV68MX00E 
SMV68MX07E 
SMV68MD02E 
SMV68MX04E 
SMV88TX36E 
 
Aláépíthető készülékek: 
 
SMU46GS01E 
SMU46KS01E 

 
45cm készülékek: 

 
SPS25CW04E 
SPS25CI04E 
SPS45MI02E 
SPS46II07E 
SPS66TI00E 
SPS66TI01E 
SPI25CS03E 
SPI46IS07E 
SPI66TS00E 
SPI66TS01E 
SPV25CX02E 
SPV45MX02E 
SPV46IX07E 
SPV66TX00E 
SPV66TX01E 


