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Kui ostad ja registreerid 

uue Bosch Zeolith 

nõudepesumasina, saad ostult 

kuni 50 eurot tagasi. 

Osalemiseks: 

Raha 
tagasi kuni 

soEUR 

1. 

2. 

Osta uus Bosch Zeolith kuivatusega nõudepesumasin 

Külasta veebilehte www.bosch-home.ee/zeolith-cashback. 

3. Registreeri oma ost, et saaksime Sulle ostult kuni 50 eurot tagasi

maksta. Sul läheb vaja oma ostutsekki ja pangakonto andmeid

(SWIFT ja IBAN).

4. Võta raha vastu. Raha kantakse Sinu kontole ühe kuu jooksul pärast

registreerimist.

Kampaania kehtib järgmistele mudelitele: 

Tootemudel 

SBV88UX36E 

SMV88UX36E 

SMV88TX46E 

SMV88PX00E 

SMV68MX05E 

SBV68MX05E 

SBE67MX03E 

SMV68TX06E 

SBV67TD00E 

SMV67TD00E 

SMV67MD01E 

SPV66TX01E 

Seeria 

Serie 8 

Serie 8 

Serie 8 

Serie 8 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

llifärMN 
50€ 

50€ 

50€ 

50€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

Tootemudel 

SPE66TX05E 

SMP69M12SK 

SMP69M15SK 

SMU67TS05S 

SMU67MS04S 

SMU67MW04S 

SMU67TW01S 

SMU46CW00S 

SMU46CI00S 

SMV46CX07E 

SMU46FI01S 

Kampaania pakkumist saab kasutada alates l. juunist kuni 31. 

juulini 2020. Ostetud toode tuleb registreerida hiljemalt 15. au

gustil 2020. Täiendava teabe saamiseks kampaania, toodete ja 

reeglite kohta skaneeri QR-kood. 

BSH Home Appliances AB Eesti filiaal 

Lootsa 12, 

11415 Tallinn 

Registreerimisnumber: EE101202273 

Seeria 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 6 

Serie 4 

Serie 4 

Serie 4 

Serie 4 

l#iU¾I 
40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

40€ 

30€ 

30€ 

30€ 

30€ 

www.bosch-home.ee © 2020, BSH Home Appliances AB Eesti 

BSH Home Appliances AB Eesti filiaali Bosch „Zeolith" 
rahatagastuskampaania tingimused 
1. Kampaania osapooled

1.1 Läbiviija 
Kampaania läbiviija on BSH Home Appliances AB Eesti filiaal (..BSH"), Lõõtsa tn 12, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti (edaspidi: läbiviija).

1.2 Bränd 
Kampaania kehtib lõigus 2.2.1 loetletud Boschi toodetele (edaspidi: bränd). 

1.3 Kampaanias osalevad jaemüüjad .. 
Kampaania kehJib ostudele kaupluste�t: E-lux Kodutehnika (E-lux Kodutehnika OU), Euronics (Sandmani Grupi AS), Expert (Expert Eesti AS),

OnOff (Wexl Grupp OU), ltek (Wexl Grupp OU), Omega (Anava Eesti AS) Eestis, nii tavakauplustest kui ka veebikauplustest tingimusel, et 
need asuvad Eestis. 
2. Teave kampaania kohta 

2.1. Osalejad 

2.1.1 Kõik osalejad peavad olema üle 18-aastased. BSH turustajatel, edasimüüjatel ega töötajatel ei ole lubatud kampaanias osaleda ei enda ega oma 
klientide nimel. 
2.1.2 Kampaanias osalemisega nõustuvad osalejad käesolevate tingimustega. 
2.2. Kampaaniatooted, geograafiline ulatus ja periood 
2.2.1 Kampaania kehtib ainult Bosh toodete, mudelinumbritega SBV88UX36E, SMV88UX36E, SMV88TX46E, SMV88PXO0E, SMV68MX05E, 
SBV68MX05E, SBE67MX03E, SMV68TX06E, SBV67TD0OE, SMV67TD00E, SMV67MD01E, SPV66TX01E, SPE66TX05E, SMU46CW0OS, 
SMU46CIO0S, SMP69M12SK, SMP69M15SK, SMU67TS05S, SMU67MS04S, SMU67MW04S, SMU67TW01S, SMV46CX07E, SMU46FI01S 
(edaspidi: kampaaniatooted), ostmisel kampaanias osalevate jaemüüjate kauplustest. 
2,2,2 Kampaania algab l, juunil 2020 ja kestab kuni 31, juulini 2020 ning kehtib ainult nendele ostudele, mis on tehtud selle ajavahemikus (edaspidi: 
kampaania periood). Rahatagastuse avaldused peavad läbiviijale laekuma hiljemalt 15. augustil 2020 enne südaööd, seejuures on võimalik 
avaldustesse teha muudatusi kuni 30. augustini 2020. Hiljem saabuvaid avaldusi läbiviija vastu ei võta. 
2.2.3 Kampaaniat pakuvad ainult kampaanias osalevad jaemüüjad ning ainult neil on olemas kampaania ametlikud reklaammaterjalid. 
2.2.4 Osalejatel on õigus saada raha tagasi ainult jaotises 2.2.1 loetletud toote ostmise korral. Samuti saab osaleja kasutada kampaania korras 
rahatagastuse pakkumist ainult ühel korral. 
2.3 Kampaaniast täpsemalt 

2.3.1 Kui osaleja ostab uue jaotises 2.2.1 loetletud toote ja registreerub kampaania veebilehel https:/ /www.bosch-home.ee/uuendused/cashback
kampaania/zeolith-noudepesumasinad-cashback, tagastab läbiviija ostjale tooteraha vastavalt allpool olevas loendis: 

Tagastatav summa - 50 Eur: SBV88UX36E, Seeria 8: SMV88UX36E, Seeria 8: SMV88TX46E, Seeria 8: SMV88PXO0E, Seeria 8: 
Tagastatav summa - 40 Eur: SMV68MX05E, Seeria 6: SBV68MX05E, Seeria 6: SBE67MX03E, Seeria 6: SMV68TX06E, Seeria 6; 

SBV67TDO0E, Seeria 6; SMV67TD00E, Seeria 6: SMV67MD01E, Seeria 6: SPV66TX01E, Seeria 6: SPE66TX05E, Seeria 6: SMP69M12SK, 
Seeria 6: SMP69M15SK, Seeria 6: SMU67TS05S, Seeria 6: SMU67MS04S, Seeria 6: SMU67MW04S, Seeria 6: SMU67TW01S, Seeria 6: 

Tagastatav summa - 30 Eur: SMU46CW00S, Seeria 4; SMU46CI00S, Seeria 4: SMV46CX07E, Seeria 4: SMU46FI01S, Seeria 4. 
Soovitame osalejatel tutvuda siin kirjeldatud tingimuste ja juhistega, et mõista, kuidas edasi toimida. Osalejad võivad selle pakkumisega 
seotud mis tahes küsimuste korral meiega BSH-s ühendust võtta. 

2.3.2 Selle kampaania pakkumist ei saa kasutada koos mis tahes teiste läbiviija või osalevate jaemüüjate korraldatavate rahatagastuskampaaniatega. 
Samuti ei ole võimalik käesoleva kampaania raames kasutada mis tahes muid pakkumisi. 

2.3.4 Kampaania ei kata tagastatud Ua defektideta) kampaaniatooteid ning osalejatele, kes püüavad neid tooteid kasutades pakkumist ära kasutada, 
kampaaniasummat ei tagastata. Sellise pettuse avastamisel võib BSH asjaga seotud osaleja vastu rakendada õiguslikke meetmeid. 

3. Kampaanias osalemine 

3.1 Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniaperioodi jooksul kampaaniatoote ning esitama vahemikus 1. juuni 2020 kuni 15. 
august 2020 veebilehel esitatud juhiste alusel taotluse. 

3.2 Soovitame osalejal tutvuda alltoodud juhistega: 
(l) Osaleja peab registreerima ostetud brändi kampaaniatoote https:/ /www.bosch-home.ee/uuendused/cashback-kampaania/zeolith
noudepesumasinad-cashback 
(11) Klõpsake veebilehel https:/ /www.bosch-home.ee/uuendused/cashback-kampaania/zeolith-noudepesumasinad-cashback nupul
,,Registreeri oma ost siin". See on link, mis suunab teid tagastusankeedi lehele. Ankeeti töötleb meie partner lnterpay Sales Promotions, 
IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, lirimaa, kes töötleb selle kampaania registreeringuid ja tagasimakse summasid. 
(lii) Osaleja peab ostetud Bosch toote registreerimiseks kasutama ettevõtte lnterpay Sales Promotions ankeeti. Osaleja peab ankeedil esitama 
toote kehtiva E-numbri. Selle numbri leiate toote ukse siseküljelt. Osalejal palutakse esitada ka oma pangarekvisiidid (sealhulgas IBAN ja
SWIFT). Osaleja peab skaneerima, üles laadima ja lisama ka koopia ostutsekist või tellimuse kinnitusest (koos K M-iga).
(IV) Seejärel saavad osalejad e-kirja kinnitusega, et nende taotlus on kätte saadud. Kui osaleja ei ole 24 tunni jooksul pärast taotluse esitamist 
kinnituskirja meili teel saanud, võib ta võtta ühendust ettevõttega lnterpay Sales Promotions, kirjutades aadressil bsh@promotion-support.com. 

3.3 Kui osaleja taotlus on kätte saadud ja heaks kiidetud, teeb lnterpay Sales Promotions osaleja ankeedis esitatud pangakontole BACS-ülekande 
ülaltoodud tabelis määratud summas. 

3.4 lnterpay Sales Promotions teeb kõik endast sõltuva, et teha BACS-ülekanne 28 päeva jooksul pärast täieliku ja kehtiva taotluse saamist. 
3.5 lnterpay Sales Promotions ei töötle ühtki taotlust, mis on esitatud pärast kampaaniaperioodi lõppkuupäeva või mis on laekunud pärast 15. 

augustit 2020 või mida lnterpay Sales Promotions peab oma äranägemise järgi mittetäielikuks või loetamatuks. 
4. Andmete üleandmine 

4.1. BSH ja lnterpay S ales Promotions jätavad endale õiguse taotlused põhjalikult läbi vaadata, et kontrollida nende vastavust käesolevatele 
tingimustele. ning nõuda lisateavet ja asjakohaseid dokumente. 

5. Isikuandmete haldamine 

5.1 BSH, Lõõtsa tn 12, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti on registreeritud Eestis registrikoodiga 11458819 ning on vastavalt kohaldatavatele 
isikuandmete kaitse seadustele ja määrustele kõigi kampaania käigus esitatud isikuandmete vastutav töötleja. BSH ja lnterpay Sales 
Promotions töötlevad kogu isiklikku teavet ainult selle kampaania töötlemise raames, sealhulgas teabe jagamine kampaaniat juhtima määratud 
kolmandatele pooltele. BSH võib osalejate isikuandmeid avaldada juhul, kui seadusandlus või kohtuotsus teda seileks kohustab. Kui osaleja 
osaleb kampaanias, töötleme tema andmeid õigustatud huvi tõttu täita oma lubadusi osalejate ees. Osaleja isikuandmeid töödeldakse nii kaua, 
kuni asjaolud seda õigustavad. 

5.2 Osalejatel on õigus teada, miiliseid isikuandmeid me töötleme ja kuidas, ning selle taotlemiseks võivad nad meiega ühendust võtta selle ankeedi 
kaudu. Samuti on osalejatel õigus nõuda mis tahes meie töödeldavate endaga seotud isikuandmete parandamist, kui see teave on väär ja vajab 
uuendamist. Samuti on osalejatel õigus mõnel juhul nõuda isikuandmete kustutamist, näiteks juhul kui andmed ei ole enam sellel eesmärgil, 
miileks need koguti, vajalikud. Oma õiguste rakendamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil DataProtection-EE@bshg.com või lugege 
lisaks veebilehelt https://www.bosch-home.ee/ oigus/ oigusl i ki nfo/teie-privaatsus-boschis#tab-navigation. 

6. Õigus ja kohtualluvus 
Tingimusel, et see on seadusega lubatud, reguleeritakse ja tõlgendatakse neid tingimusi ning nende ja selle kampaaniaga seoses 
tekkivaid mis tahes vaidlusi Rootsi seaduste kohaselt ning neile kohaldatakse Rootsi kohtute mitteerandlikku kohtualluvust. Tarbijana on 
osalejal õigus võtta õiguslikke meetmeid osaleja enda keeles ja osaleja kohalikus kohtus. Osaleja võib saada teavet osaleja õiguste kohta 
kohalikult tarbijakaitseorganisatsioonilt. Need tingimused ei mõjuta osaleja seadusest tulenevaid õigusi. 


