
  

Uvjeti – povrat novca za Bosch velike kućanske uređaje 
 

1. Promocija je ponuda koju nudi trgovačko društvo BSH kućanski uređaji d.o.o., Zagreb (Grad 

Zagreb), Ulica grada Vukovara 269/F, OIB: 21554136318, (dalje u tekstu: BSH) u obliku 

povrata dijela kupoprodajne cijene krajnjim kupcima/potrošačima (uplatom na račun krajnjeg 

kupca/potrošač - „Povrat novca”) u slučaju kupnje odabranih Boschevih proizvoda (popisanih 

u nastavku) u razdoblju od 01. studenog 2019. do 31. ožujka 2020. godine za koju je BSH 

zaprimio ispunjeni i važeći zahtjev do 30. travnja 2020. godine u 23:59 sati. Ova se promocija 

odnosi samo na potrošače u smislu Zakona o zaštiti potrošača, a detaljnije infomacije o 

raspodjeli povrata novca dostupne su na stranici http://www.bosch-home.com/hr/. Isplate na 

ime povrata dijela kupoprodajne cijene potrošačima, u ime BSH vrši trgovačko društvo 

MARGON MEDIA d.o.o., Velika Gorica (Grad Velika Gorica), Kolodvorska 128, OIB: 

53736631841. 

2. Promocija vrijedi samo za kupnju sljedećih Boschevih uređaja, a iznos povrata dijela 

kupoprodajne cijene ovisi o kupljenom modelu, kako slijedi: HBG675BB1, HBG675BS1, 

HBG675BW1, HRG6753S2, PPQ7A6B90, PPS9A6B90, PRY6A6B70, PXE675DC1E, 

PXV875DC1E, SMI88TS36E, SMV68MX04E, SMV88TX36E 

3. Kupnje ispitivanih proizvoda, proizvoda s tvorničkim greškama, zamjenskih proizvoda te 

proizvoda s oštećenjima nisu uključene u Promociju. Pravo na povrat dijela kupoprodajne 

cijene nemaju potrošači u slučaju raskida ugovora o kupoprodaji s prodavateljem. 

4. Promocija vrijedi samo uređaje naveden u toč. 2. koje su fizičke osobe/potrošači kupile u 

Republici Hrvatskoj od trgovaca registriranih u Republici Hrvatskoj. 

5. Promocija, koja počinje 01.11.2019. i završava 31.03.2020. godine vrijedi samo za kupnje 

navedenih proizvoda ostvarene na navedene datume i između njih, a datumom kupnje smatra 

se datum iskazan na računu. Promotor mora zaprimiti zahtjev za povrat dijela kupoprodajne 

cijene najkasnije do 30.04.2020. u 23:59 sati te neće prihvatiti nikakve zahtjeve zaprimljene 

nakon isteka tog roka. 

6. Kako bi zatražili povrat novca, podnositelji zahtjeva moraju u potpunosti ispuniti online 

Obrazac zahtjeva (dostupan na stranici http://www.bosch-home.com/hr/), te priložiti kopiju 

originalnog računa kupnje, s prekrivenim iznosom maloprodajne kupoprodajne cijene. Kako bi 

se izbjegla sumnja, kopije potvrda o uplati i/ili potvrda narudžbi neće biti prihvaćene. 

7. BSH zadržava pravo istražiti i poduzeti sve slične radnje, u razumnoj mjeri, kako bi se 

zaštitio od lažnih ili nevažećih zahtjeva, uključujući, među ostalim, traženje od podnositelja 

zahtjeva da omoguće dodatnu verifikaciju kao dokaz kupnje. Usto, BSH zadržava pravo odbiti 

lažne ili nevažeće zahtjeve. 

8. Podnositelji zahtjeva za povrat novca trebali bi pričekati 6 tjedana od datuma kada BSH 

zaprimi Obrazac zahtjeva i kopiju računa kupnje. 

9. Svi će Obrasci zahtjeva i kopije računa kupnje, nakon što ih zaprimi BSH, postati njegovo 

vlasništvo i neće se vraćati podnositeljima zahtjeva. 

10. Predajom zahtjeva podnositelji zahtjeva pristaju na to da će biti obvezani ovim uvjetima. 

11. U malo vjerojatnom slučaju da podnositelj zahtjeva ne bude zadovoljan sa svojim 

Boschevim uređajem i da ga želi vratiti prodavatelju uz potpuni povrat novca tj. u slučaju 

raskida ugovora o kupoprodaji s prodavateljem, potrošač nema pravo na povrat dijela 

kupoprodajne cijene, te je u slučaju da je podnio zahtjev za povrat dužan bez odlaganja 

obavijestiti BSH o raskidu ugovora, a ukoliko je već primio povrat dijela kupoprodajne cijene 

dužan je predmetni iznos vratiti u roku od 3 dana od dana raskida ugovora i o tome obavijestiti 

BSH. 

12. Promotor/tijelo odgovorno za kontrolu podataka i voditelj obrade osobnih podataka je BSH 

kućanski uređaji d.o.o., registrirano pod matičnim brojem 080780906, sa sjedištem na adresi 

Ulica grada Vukovara 269f, 10000 Zagreb. 


