REGULAMIN
akcji promocyjnej „Odbierz prezent ze zmywarką Bosch”
na zmywarki marki Bosch („Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02222), Al. Jerozolimskie 183, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, NIP: 524-01-04-641, nr BDO: 000006798, REGON:
012604823, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł (dalej „Organizator”).
2. Akcja ani żaden z jej składników nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 16 sierpnia 2018 roku do 15 października 2018 roku (dalej ,,Czas
Trwania Akcji”).
5. Akcja obejmuje sprzedaż premiową zmywarek do naczyń marki Bosch zakupionych (dalej „Urządzenia”),
w Czasie Trwania Akcji, w Punkcie Sprzedaży, polegającą na przyznaniu, w zamian za ich zakup, premii w
postaci środków myjących tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 9,99 złotych
(słownie: dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) (dalej „Premia”) – (dalej ,,Akcja”).
Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, dokonujące zakupu Urządzeń, które spełniają
jednocześnie następujące warunki (dalej „Warunki Uczestnictwa”), z zastrzeżeniem pkt. 2.2 poniżej oraz
dokonają zgłoszenia zgodnie z Regulaminu (dalej „Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”):
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) dokonały zakupu dowolnego modelu Urządzenia w punkcie sprzedaży znajdującym się i prowadzącym
sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ,,Punkt Sprzedaży”) w Czasie Trwania Akcji,
do użytku własnego niezwiązanego ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym warunki
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od a) do e) powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu Urządzenia, jak i rejestracji zakupu
zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 Regulaminu.
2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani osoby zatrudnione w
jakiejkolwiek formie prawnej w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny,
o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia lub spowinowacone.
4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

§ 3. Zasady Akcji
1. W Akcji może wziąć udział każdy Uczestnik Akcji, który kupi w Punkcie Sprzedaży w Czasie Trwania Akcji
dowolny model zmywarki marki Bosch oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w Regulaminie.
2. Premię, określoną w § 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi dowolny model zmywarki marki
Bosch w Punkcie Sprzedaży w Czasie Trwania Akcji.
3. Premia zostanie wydana Uczestnikowi Akcji w dacie nabycia zmywarki marki Bosch w Punkcie Sprzedaży.
4. Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży.

§ 4. Premia
Każdy Uczestnik Akcji, który kupi dowolną zmywarkę marki Bosch otrzyma środki myjące środki myjące tj.
10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 9,99 złotych (słownie: dziewięć złotych,
dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) (dalej „Premia”) poprzez Punkt Sprzedaży, w którym została nabyta
zmywarka marki Bosch.
§ 5. Podatki
Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane na adres Organizatora, do dnia 15 listopada
2018 roku. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu
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z dopiskiem: „Reklamacja Bosch Finish” (o przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla
pocztowego) lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: informacja@bshg.com z tematem
wiadomości określonym jako „Reklamacja Bosch Finish”. Brak podania dopisku na kopercie lub wskazania
tematu wiadomości e-mail nie uprawnia Organizatora do przedłużenia rozpatrywania reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
4. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego pocztą e-mail Organizator może wysyłać na adres
e-mail Uczestnika Akcji, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie reklamacyjne, bieżące komunikaty
dotyczące postępowania reklamacyjnego.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na
następującej stronie internetowej: bosch-home.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na
urządzeniu końcowym użytkownika.
2. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Organizatora wskazany w § 1
pkt 1.
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