
   
 
 
Bosch Home & Gardenin tarjoaman Bosch 36V -akkukampanjan osallistumisehdot 
 
Osallistumalla Bosch 36V-akkukampanjaan  (”kampanja”) hyväksyt nämä osallistumisehdot. 
 
Kampanja koskee seuraavien Bosch 36V -ruohonleikkurimallien (jäljempänä ”Bosch 36V -
ruohonleikkuri”) ostoa: 
 

 EasyRotak 36-550 

 UniversalRotak 36-550 

 UniversalRotak 36-555 

 UniversalRotak 36-560 

 UniversalRotak 36-590 

 UniversalRotak 36-670 

 AdvancedRotak 36-650 

 AdvancedRotak 36-660 

 AdvancedRotak 36-690 

 AdvancedRotak 36-750 

 AdvancedRotak 36-850 

 AdvancedRotak 36-890 

 AdvancedRotak 36-905 

 AdvancedRotak 36-950 

 Rotak 32 LI 

 Rotak 36 LI 

 Rotak 37 LI 

 Rotak 370 LI 

 Rotak 42 LI 

 Rotak 43 LI 

 Rotak 430 LI 
 
Välillä 01.05.2021 – 31.07.2021 (alku- ja loppupäivä mukaan lukien) voit saada kaupan päälle Bosch 
36V 4,0 Ah -akun, jonka arvo (sis. alv) on noin 189 EUR (jäljempänä ”akku”). 
 
Jos haluat osallistua kampanjaan, sinun on noudatettava seuraavia ohjeita: 
 

1) Osta Bosch 36V -ruohonleikkuri jälleenmyyjältä, jolla on toimipaikka tai verkkokauppa 
Suomessa. 
2) Vieraile osoitteessa www.bosch-garden.com/36Vpromo, napsauta  ”Vaihe 2” ja lataa 
kopio laskusta / ostokuitista (jossa esitetään ostohinta ja maksettu arvonlisävero) 
aikaisintaan 30 päivää ja viimeistään 60 päivää Bosch 36V -ruohonleikkurin ostopäivästä. 

 
Kampanja on tarkoitettu ainoastaan kuluttajille. Näiden ehtojen puitteissa kuluttajaksi katsotaan 
luonnollinen henkilö, joka on ostanut Bosch 36V -ruohonleikkurin jälleenmyyjältä yksityiskäyttöön. 
 
Kampanjaa ei voi yhdistää muihin Bosch-konsernin tai Robert Bosch Power Tools GmbH:n tarjoamiin 
alennuksiin ja kampanjoihin. Kampanja koskee ainoastaan Bosch 36V -ruohonleikkurin hankintaa 
jälleenmyyjältä, jolla on toimipaikka tai verkkokauppa Suomessa. 
 
 

http://www.bosch-garden.com/36Vpromo


   
 
 
(Kampanja ei kata käytettyinä tai tuotepalautuksina ostettuja laitteita.) Ostosopimuksen peruminen 
mitätöi oikeuden osallistua kampanjaan. Mikäli ostettu tuote palautetaan, myös mahdollisesti jo 
toimitettu kampanja-akku on palautettava Boschille. Palautuksen laiminlyönnistä voidaan nostaa 
kanne. 
 
Kukin luonnollinen henkilö voi saada kampanjan puitteissa enintään yhden akun. Useampaa akkua ei 
myöskään voida toimittaa samaan talouteen. Akku lähetetään/toimitetaan yleensä 3–4 viikon sisällä 
rekisteröitymisestä Bosch 36V -akkukampanjaan. Osallistujien on oltava vähintään 18 vuoden ikäisiä. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Robert Bosch Power Tools GmbH -yhtiöön osoitteessa 
couponing@portica.de. 
 
Robert Bosch Power Tools GmbH pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa. Robert Bosch 
Power Toolsin kampanjaan sovelletaan kyseisellä hetkellä käytettävissä olevia kampanjaehtoja jotka 
löytyvät osoitteessa www.bosch-garden.com/36Vpromo. Ehtoihin on siis hyvä tutustua ennen 
kampanjaedun hyödyntämistä. Mikäli jokin näiden ehtojen yksittäinen lauseke on pätemätön tai 
puutteellinen, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen. 
 
Tämän Bosch 36V-akkukampanjan järjestäjä on Robert Bosch Power Tools GmbH, rekisterinumero 
HRB 756628 Stuttgart, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Saksa ja näihin 
sopimusehtoihin sovelletaan Saksan lakia.  Edellä mainittussa lakivalinnassa  noudatetaan aina 
Suomen lain pakollisten määräysten tarjoamaa suojaa kuten kuluttajansuojaa. YK:n kauppalaki 
(CISG) ei koske tätä sopimusta. 
 
Tietosuojalausunto 
 
Henkilötietojen käsittely tapahtuu Boschin tietosuoja periaatteiden mukaan. 

http://www.bosch-garden.com/36Vpromo
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/fi/oneux/privacy/

