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B S H  H I Š N I  A P A R A T I  D . O . O .  N A Z A R J E  

Pogoji in pravila za sodelovanje v promocijski akciji:  
»Ocenite pralni stroj Bosch in prejmite darilo« (1. 6. 2018 – 30. 9. 2018 oz. do razdelitve 
daril) 
 
 
1. ORGANIZATOR  
Akcija »Ocenite pralni stroj Bosch in prejmite darilo« 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. 6. 
2018 do 30. 9. 2018. 
 
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.  
 
2. PODROČJE AKCIJE 
Promocijska akcija »Ocenite pralni stroj Bosch in prejmite darilo« poteka v Republiki Sloveniji preko 
spletne strani www.bosch-home.si. 
 
3. ČAS TRAJANJA AKCIJE 
Akcija je časovno omejena na obdobje od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018. 
 
4. PRAVICA DO SODELOVANJA 
Pravico do sodelovanja imajo vse polnoletne fizične osebe z dejanskim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji (dalje: »kupec« ali »kupci«), ki v obdobju trajanja promocijske akcije: 

- kupijo kateri koli pralni stroj Bosch v Republiki Sloveniji pri pravnih osebah, registriranih v 
Republiki Sloveniji,  

- svoj novi Boschev pralni stroj registrirajo na spletnem portalu MyBosch na www.bosch-home.si 
ter  

- oddajo oceno svojega novega Boschevega pralnega stroja, 
- ne sodelujejo hkrati v promocijski akciji »PerfektnoOprano.«, ki jo BSH organizira v obdobju 

med 8. 3. 2018 in 8. 7. 2018, v kateri imajo tudi pravico do pridobitve daril z registracijo in oddajo 
ocene aparata. Promocijski akciji »PerfektnoOprano.« in »Oceni pralni stroj Bosch in prejmi 
darilo« se medsebojno izključujeta. 

 
5. DARILO 
BSH bo prvim 100 kupcem, ki bodo izpolnili pogoje iz 4. točke teh Pravil, podaril 1 kom. Persil Lavanda 
gela za pranje perila, 20 WL. Kupci bodo darilo prejeli v roku 45 dni od dneva registracije in oddaje 
ocene. 
 
Po podelitvi 100 daril bo BSH to promocijsko akcijo zaključil. 
 
6. ODGOVORNOST  
BSH ne prevzema odgovornosti, če je:  

- kupec opravil nakup drugih aparatov, ki niso del te promocijske akcije; 
- kupec opravil nakup izven obdobja trajanja promocijske akcije; 
- kupec opravil nakup aparata izven Republike Slovenije pri pravnih osebah, ki niso registrirane 

v Republiki Sloveniji; 
- kupec opravil registracijo izven obdobja trajanja promocijske akcije. 

 
7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
BSH resno obravnava varovanje osebnih podatkov, zato osebne podatke kupcev obdelujemo z veliko 
pozornostjo in skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za več informacij kliknite na: 
https://www.bosch-home.com/si/pravne-informacije/impresum/izjava-o-varovanju-podatkov. 
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