Οικιακές Συσκευές

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια της Bosch
Επιστροφή χρημάτων αγοράς OptiMUM ή AutoCook εντός 30 ημερών από
την αγορά, στην περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής δεν μείνει
ικανοποιημένος από το προϊόν
Αγαπητέ συνεργάτη,
Η Bosch πραγματοποιεί προωθητική ενέργεια που αφορά τις
κουζινομηχανές OptiMUM (MUM9…) και AutoCook (MUC88B68), δίνοντας
τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών από την αγορά στην
περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής δεν μείνει ικανοποιημένος από το
προϊόν.
Η προσφορά ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα που έχουν πουληθεί στους
τελικούς καταναλωτές από 10/12/2018 έως 30/06/2019.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια
είναι η ρητή αποδοχή των παρόντων όρων.
Συσκευές (μοντέλα) που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια:
Κουζινομηχανές OptiMUM
MUM9AX5S00
MUM9A32S00
Πολυμάγειρας AutoCook (MUC88B68)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
1. Η συνολική διάρκεια της δυνατότητας επιστροφής χρημάτων καθορίζεται από
10/12/2018 έως 30/06/2019
2. Η προσφορά ισχύει μόνο για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από τα
συνεργαζόμενα καταστήματα, κατάλογος των οποίων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της Bosch (www.bosch-home.gr)
Ο συνεργαζόμενος Έμπορος:
3. Αποδέχεται να προβάλει ευδιάκριτα τα προωθητικά υλικά που συνοδεύουν την
ενέργεια στο φυσικό του κατάστημα και στα ηλεκτρονικά Μέσα του (πχ ιστοσελίδα)
4. Είναι υποχρεωμένος, λαμβάνοντας υπόψη ότι την προσφορά δικαιούται ο τελικός
καταναλωτής ο οποίος αγόρασε συγκεκριμένα προϊόντα και μόνον εφόσον αυτά
έχουν διακινηθεί από τη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, να διευκρινίζει με σαφήνεια
στον τελικό καταναλωτή αν η συγκεκριμένη συσκευή που προτίθεται να αγοράσει
περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που του παρέχουν το δικαίωμα επιστροφής
χρημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει το δικαίωμα
να θέσει με μονομερή δήλωσή της τον Έμπορο εκτός της ομάδας των
συμμετεχόντων στην ενέργεια συνεργατών και να μην επιστρέψει στον Έμπορο το
τίμημα της επιστραφείσης συσκευής με το οποίο ο Έμπορος μετά την εφαρμογή
όλων των εκπτώσεων προμηθεύτηκε την συσκευή αυτή από την BSH Οικιακές
Συσκευές ΑΒΕ .
5. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα τηρεί την διαδικασία υλοποίησης της
προσφοράς
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6. Αποδέχεται να συμπεριλαμβάνεται στην, προς το σκοπό αυτό, αναρτημένη στο
διαδίκτυο λίστα συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια συνεργατών όπως αυτή
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα των Οικιακών Συσκευών Bosch.
7. Δεσμεύεται να αποδεχτεί την επιστροφή της συσκευής εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτή δεν φέρει οπτικά φθορές και δεν απουσιάζουν
εξαρτήματα που την συνοδεύουν. Στην περίπτωση που ο συνεργαζόμενος έμπορος
αποδεχθεί επιστροφή συσκευής μετά την πάροδο των 30 ημερών ή με εμφανείς
οπτικά φθορές ή με ελλείποντα εξαρτήματα η BSH δεν θα δεχθεί απ’ αυτόν την
επιστροφή της συσκευής και δεν θα του αντικαταστήσει τη συσκευή.
8. Δεσμεύεται να λαμβάνει ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη την επίσημη φόρμα
επιστροφής της συσκευής από τον τελικό καταναλωτή. Τη φόρμα επιστροφής θα την
προμηθευτεί από τη BSH ΑΒΕ. Την φόρμα θα την παραδώσει στην BSH Οικιακές
Συσκευές ΑΒΕ εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την συμπλήρωσή της και την
επιστροφή της συσκευής.
9. Αποδέχεται, ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η BSH Οικιακές
Συσκευές ΑΒΕ έχει το δικαίωμα να θέσει με μονομερή δήλωσή της τον λιανοπωλητή
εκτός της ομάδας των συμμετεχόντων στην ενέργεια συνεργατών και να μην
αποστείλει στον Έμπορο τη συσκευή που θα αντικαταστούσε τη συσκευή που
επεστράφη.
10. Αποδέχεται, ότι σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει την προσφορά της
BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, με οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, αυτό μπορεί να
γίνει μόνο με την έγκριση της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ και με την χρήση
αυτούσιου του προωθητικού υλικού της
11. Αποδέχεται, ότι η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει,
αν όντως η πώληση στα πλαίσια της προσφοράς έχει πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί
και είναι σύμφωνη με τους όρους της προσφοράς.
12. Κάθε κατάστημα για να συμμετάσχει στην ενέργεια θα πρέπει να εκθέτει
τουλάχιστον μία συσκευή AutoCook ή/και OptiMUM από αυτές που συμμετέχουν
στην προσφορά.
13. Στην περίπτωση που καταναλωτής επιστρέψει εμπρόθεσμα μια συσκευή και η
επιστροφή αυτή γίνει αποδεκτή από τον Έμπορο και την BSH κατά τα παραπάνω, ο
Έμπορος θα επιστρέφει στον καταναλωτή το τίμημα που ο καταναλωτής του έδωσε
για την αγορά της συσκευής και στην BSH με έξοδα της BSH την συσκευή που
επιστράφηκε. Η δε BSH θα παραδίδει στον Έμπορο μια νέα συσκευή ίδιου ακριβώς
μοντέλου ή, τουλάχιστον ίδιου επιπέδου εξοπλισμού κα χαρακτηριστικών με αυτή
που επιστράφηκε βάσει διαθεσιμότητας.»
Αποδέχομαι τους όρους
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