PROMOCJA ELECTRO-VOICE CASHBACK
Warunki i zasady dla użytkownika końcowego
- tłumaczenie z jęz. angielskiego

ZASADY I WARUNKI PROMOCJI ELECTRO-VOICE CASHBACK
1. Przystępując do niniejszej promocji, uczestnicy zgadzają się na przestrzeganie niniejszych
Warunków.
2. Okres trwania promocji: 1 kwietnia do 30 czerwca w 2021 roku.
3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób prywatnych. Przystąpienie do promocji jako
osoba fizyczna, w imieniu firmy pod jakimkolwiek pozorem jest zabronione i skutkować będzie
dyskwalifikacją z promocji.
4. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zakup minimum jednego urządzenia (1 szt.) z serii
Electro-Voice ZLX-BT i/lub EVOLVE 50 w okresie trwania promocji określonym w ust. 2.
5. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą zarejestrować kod referencyjny akcji
"21ZE" oraz swoje dane (imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail) za
pośrednictwem strony www.promo-ev.com. Uczestnicy muszą podać szczegóły dotyczące
dokonanego zakupu (rodzaj, ilość, data, kraj zakupu) oraz podać nr konta bankowego, aby
umożliwić wykonanie przelewu bankowego. Obowiązkowe jest przedstawienie dowodu zakupu
poprzez przesłanie skanu oryginalnej faktury wystawionej przez oficjalnego sprzedawcę. Bez
dowodu zwrot gotówki nie zostanie przyznany. Zwrot gotówki za dowód zakupu zostanie
dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego.
6. Zakup produktów musi być dokonany w kraju uczestniczącym w programie w regionie
sprzedaży Europa. Tylko zakupy w krajach uczestniczących w programie kwalifikują się do zwrotu
gotówki. Lista krajów uczestniczących w programie znajduje się w załączniku do niniejszego
dokumentu.
7. Organizator promocji (zgodnie z definicją w paragrafie 15) zakłada, że przystępując do promocji
(a Ty to potwierdzasz) masz ukończone 18 lat lub, jeśli nie masz ukończonych 18 lat, że rodzic lub
opiekun prawny wyraził zgodę na Twoje przystąpienie do Promocji wraz z niniejszym
Regulaminem.
8. Udział w promocji nie jest ograniczony do ilości maksymalnej. Minimalnie jedna jednostka (1) na
osobę w czasie trwania promocji.
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9. Promocja cashback dotyczy następujących zestawów głośnikowych:
SERIA
ZLX
ZLX
EVOLVE 50
EVOLVE 50

MODEL
ZLX-12BT-EU
ZLX-15BT-EU
EVOLVE50-KB-EU
EVOLVE50-KW

NR KATALOGOWY
F01U348781
F01U348782
F01U345828
F01U353189

10. Promocja cashback dotyczy serii zestawów głośnikowych ZLX-BT oraz EVOLVE 50 w
rozumieniu pkt. 9 i zakupionych w okresie trwania promocji. Cashback może być odebrany do 31
lipca 2021 roku włącznie. Cashback jest niezbywalny.
11. Bosch zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z niniejszych warunków w
dowolnym momencie lub do wcześniejszego zakończenia promocji. Dotyczy to w szczególności
przypadku wystąpienia siły wyższej oraz sytuacji, w której prawidłowe przeprowadzenie promocji
nie może być zagwarantowane z przyczyn technicznych lub prawnych.
12. Odwołanie się do sądu jest wykluczone.
13. Za wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z niniejszej promocji i/lub cashback
odpowiada uczestnik. Cashback zostanie wypłacony w EUR (lub funtach brytyjskich w przypadku
Wielkiej Brytanii) przelewem bankowym. Wszelkie opłaty lub koszty nałożone przez bank
odbierający płatność w związku z przelewem bankowym ponosi uczestnik i Bosch nie będzie
dokonywał żadnych zwrotów. To samo dotyczy wszelkich strat spowodowanych zmianami kursu
wymiany walut.
14. W razie potrzeby Bosch i/lub osoby trzecie zatwierdzone przez Bosch skontaktują się z
uczestnikiem po przekazaniu jego danych i dowodu zakupu opisanych w paragrafie 5. Wszystkie
informacje podane przez uczestnika są wymagane, jak opisano powyżej w paragrafie 5, w celu
przetworzenia przelewu bankowego cashback. Jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji o
uczestniku, a Bosch i/lub osoby trzecie zatwierdzone przez Bosch dokonają wypłaty cashbacku
przelewem bankowym i w związku z tym nie będą mogły zrealizować cashbacku, uczestnik straci
prawo do cashbacku po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia promocji, tj. najpóźniej 31 lipca
2021 roku. To samo dotyczy sytuacji, w której z powodu podania nieprawidłowych danych
bankowych, cashback nie może zostać przekazany na rachunek bankowy uczestnika, w
przypadku, gdy środki zostaną przekazane na niewłaściwy rachunek bankowy na podstawie
podanych informacji. W żadnym wypadku Bosch nie będzie zobowiązany do przekazania
cashbacku po raz drugi. We wszystkich sprawach decyzja Promotora jest ostateczna i nie
podejmuje się żadnej korespondencji ani dyskusji.
15. Organizatorem promocji jest Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST-CO/MKC3-EU, RobertBosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Niemcy.
16. Przechowywanie i wykorzystywanie danych uczestnika będzie miało miejsce wyłącznie w
celu przeprowadzenia niniejszej promocji.
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ZAŁĄCZNIK: Lista krajów uczestniczących w promocji
Albania
Bos.-Herzeg.
Finland
Ireland
Luxembourg
Norway
Slovakia
United Kingdom
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Andorra
Bulgaria
France
Italy
Malta
Poland
Slovenia
Vatican City

Armenia
Croatia
Georgia
Kazakhstan
Moldova
Portugal
Spain

Austria
Cyprus
Germany
Kosovo
Monaco
Romania
Sweden

Azerbaijan
Czech Rep.
Greece
Latvia
Montenegro
Russia
Switzerland
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Belarus
Denmark
Hungary
Liechtenstein
Netherlands
San Marino
Turkey

Belgium
Estonia
Iceland
Lithuania
Macedonia
Serbia
Ukraine
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