
* V času veljavnosti prodajne akcije “Vrnemo denar!” , ki velja od 15. 9. 2019 do 15. 1. 2020, 
vam Bosch ob nakupu akcijskih modelov vrne do 100 € kupnine. Več informacij na hrbtni strani 
ali na www.bosch-home.si.
**Ker ima vsak kupec kot potrošnik skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico odstopiti 
od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov v roku 14 dni od sklenitve, na 
podlagi česar je upravičen do vračila kupljenega aparata in prejema vračila kupnine od trgovca, 
skladno s pogoji te akcijske ponudbe, v takem primeru ni upravičen do vračila dela kupnine. 
Akcijska ponudba velja samo za fizične osebe in samo za aparate, ki so bili kupljeni v Republiki 
Sloveniji pri pravnih osebah, registriranih v Republiki Sloveniji.

Prodajna akcija izbranih vgradnih aparatov, zmogljivih kuhinjskih 
aparatov OptiMUM ter mešalnikov VitaBoost in VitaMaxx. 

Prodajna akcija velja od 15. 9. 2019 do 15. 1. 2020.

Vrnemo denar!

VRNEMO
DENAR!

40

AKCIJSKA PONUDBA

od do

*

Nakup aparata.

Registracija aparata 
na www.bosch-home.si/mybosch v roku 30 dni od nakupa 
aparata.
 
Izpolnite »Obrazec za vračilo« 
na www.bosch-home.si/mybosch v roku 30 dni od nakupa 
aparata. 

Priložite kopijo računa.
Vlogo oz. obrazec za vračilo denarja lahko skupaj s kopijo 
računa pošljete tudi po pošti. 

 

Ocenite
vaš novi aparat na spletni strani www.bosch-home.si.

Vračilo** dela kupnine na vaš TRR.

1.

2.

3.

Pomoč pri registraciji

080 1691
Pon. – sob. od 7.00 do 20.00, razen ob državnih praznikih.

VRAČILA DELA KUPNINE:
ENOSTAVNO DO 

4.

5.

VLOGA ZA VRAČILO KUPNINE



VLOGA ZA VRAČILO DELA KUPNINE 
(»Vrnemo denar!«) v višini od 40 € do 100 €

Osebni podatki

 

 

Priimek                                                   Ime  

 

Ulica, hišna št., poštna št., kraj

 

Telefon   E-naslov

            Spol*    M  Ž

Rojstni podatki*

Podatki o nakupu

    

Bančni podatki za vračilo denarja**

Številka bančnega računa SI

 

Odprt pri banki   Imetnik računa

 

Datum   Podpis

* Podatki niso obvezni.

** Bančno nakazilo se bo izvedlo le med bankami znotraj Slovenije.

ADECCO H.R. d.o.o. se obvezuje, da bo upravičencu do vračila dela kupnine iz akcijske ponudbe »VRNEMO DENAR!« za kupljen aparat, nakazal pripadajoči del kupnine (od 40€ do 
100€ - znesek vračila je odvisen od posameznega modela. Več informacij o višini vrnjene kupnine za posamezen akcijski aparat lahko poiščete na prodajnem mestu v letaku blagovne znamke 
Bosch: »EnostavnoPopolno« ali na www.bosch-home.si ali pri vašem prodajalcu) na njegov v vlogi naveden TRR, v 30 delovnih dneh po prejemu popolnih podatkov in dokumentov ter 
ob izpolnjenih še ostalih dveh pogojih za vračilo kupnine – to sta registracija novega aparata na  www.bosch-home.si/mybosch v roku 30 dni od nakupa aparata ter oddana ocena za 
kupčev novi aparat na spletni strani www.bosch-home.si v roku 30 dni od nakupa aparata. Kupci naj upoštevajo, da se lahko prenos zneska vračila zavleče zaradi obdelave v banki, na kar 
ADECCO H.R. d.o.o. in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje nimata vpliva.

Vloga in navedeni roki izplačila veljajo, če bodo vsi podatki v vlogi pravilno in popolno izpolnjeni ter bo priložena fotokopija računa, vse skupaj pa poslano do zahtevanega roka na navedeni 
naslov ali preko izpolnjenega obrazca na spletni strani www.bosch-home.si ter ob izpolnitvi ostalih dveh pogojev navedenih na prvi strani te vloge (tj. registracija in ocena aparata).

Vračilo dela kupnine v višini od 40€ do 100€ je mogoče samo z bančnim nakazilom med bankami v Republiki Sloveniji. Izplačilo tega zneska na drugačen način ali v gotovini ni mogoče.

Kupec ni upravičen do vračila dela kupnine, če (i) izdelek, kupljen v akciji, vrne trgovcu in se prodajna pogodba razveljavi, ali (ii) če trgovec odkupi nazaj izdelek v akciji. Če je kupec v takem 
primeru že prejel vračilo dela kupnine, ga mora vrniti.

Obveščamo vas, da se vaši podatki hranijo v arhivu ADECCO H.R. d.o.o. in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje z namenom izplačila pripadajočega dela vračila kupnine iz akcijske ponudbe »Vrnemo 
denar!«. ADECCO H.R. d.o.o. in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje bosta vaše podatke uporabila za preverjanje in izvajanje te akcije. Kadar koli lahko uveljavljate svoje pravice do odstopa, 
popravka, preklica ali izbrisa vaših osebnih podatkov, tako da nam pišete na elektronski naslov info@adecco.si in informacije.internet@bshg.com.

 Soglašam z uporabo svojih osebnih podatkov za namene elektronskega obveščanja (preko e-pošte) o promocijah, tržnih aktivnostih, dogodkih in novicah o družbi in o znamkah       
aparatov, ki so v mojem interesu. 

Kadar koli lahko uveljavljate svoje pravice do odstopa, popravka, preklica ali izbrisa vaših osebnih podatkov, tako da nam pišete na elektronski naslov informacije.internet@bshg.com. 
S podpisom te vloge za vračilo dela kupnine vlagatelj potrjuje, da sprejema pogoje akcijske ponudbe »VRNEMO DENAR!«.

 (izpolniti s čitljivimi, velikimi tiskanimi črkami)

Višina vrnjene kupnine je odvisna od posameznega akcijskega modela. Več informacij o višini kupnine za posamezen 
model lahko najdete v akcijskem letaku “#EnostavnoPopolno” ali pri prodajalcu ali na www.bosch-home.si.

 
E-Nr. (1)            FD (2)

Z-Nr. (3)            Mesto nakupa

Datum nakupa

    

Pomoč pri registraciji 080 1691 (pon.–sob. od 7.00 do 20.00, razen ob državnih praznikih)

Za upoštevanje oz. potrditev te vloge morate izpolniti spodaj zahtevane podatke in jo poslati skupaj s fotokopijo računa najkasneje  
v roku 30 dni od datuma nakupa aparata na naslov: Adecco H.R. do.o., (Za: Bosch Akcija), Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje.


