
   
 
 

"Bosch 36V batterikampanj" från Bosch Home and Garden - Villkor för deltagare 
 
Vid inköp av följande Bosch 36V gräsklipparmodeller (nedan kallade ”Bosch 36V gräsklippare”) 
 

 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 
 
Mellan den 1 maj 2021 – 31 juli 2021, båda dagar inräknade, kan du få ett Bosch 36V 4,0 Ah batteri 
till ett värde av (inkl. moms) ca SEK 2190,- (nedan kallat ”batteri"). 
 
Följ vänligen dessa instruktioner: 
 

1) Köp en Bosch 36V gräsklippare från en återförsäljare med verksamhetsställe eller en 
webbutik i Sverige. 
2) Besök www.bosch-garden.com/36Vpromo, klicka på steg 2 och ladda upp en kopia av 
fakturan/inköpsbeviset (som måste innehålla belopp och moms) inte tidigare än 30 dagar 
men inte senare än 60 dagar efter att du köpte din Bosch 36V gräsklippare. 

 
Denna kampanj är endast riktad till konsumenter. Ifråga om dessa villkor är varje konsument en 
fysisk person som köper en Bosch 36V gräsklippare från en återförsäljare för privat användning.  
 
Denna kampanj kan inte kombineras med andra kampanjer och rabatter från Bosch Group, inklusive 

Robert Bosch Power Tools GmbH. Kampanjen omfattar endast en Bosch 36V gräsklippare som har 

inköpts från en återförsäljare med verksamhetsställe eller en webbutik i Sverige (kampanjen gäller 

inte andrahandsvaror och andra sorterade varor). Anställda från Bosch koncernen och andra företag 

som är involverade i genomförande av 36V batterikampanjen uteslutas från deltagande. Om du 

säger upp eller drar dig ur inköpsavtalet är du inte längre berättigad till erbjudandet. Vid retur av  

 

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


   
 

produkten måste batteriet returneras till Bosch om det redan har skickats/levererats. Kravet på 
returnering kan drivas på rättslig väg. 
 
Varje fysisk person kan få högst ett batteri en gång i denna kampanj och varje hushåll kan få högst 
ett batteri. Leveransen av batteriet utförs vanligtvis inom 3-4 veckor efter registrering i ”Bosch 36V 
batterikampanj”. Lägsta tillåtna ålder för deltagare är 18 år. 
 
Om du har frågor, ta kontakt med Robert Bosch Power Tools GmbH på couponing@portica.de. 
 
Robert Bosch Power Tools GmbH bibehåller rätten att ändra samtliga villkor när som helst. När du 
deltar i en kampanj från Robert Bosch Power Tools, gäller villkoren på www.bosch-
garden.com/36Vpromo vid alla tider. Det ligger i ditt eget intresse att alltid kontrollera villkoren 
innan du använder erbjudandet. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är eller blir ogiltiga eller 
ofullständiga, kommer giltigheten av de övriga villkoren inte att påverkas. 
 
Denna 36V batterikampanj utbjudas av Robert Bosch Power Tools GmbH, Reg. Nr. HRB 756628 
Stuttgart, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, och är reglerat av tysk 
lag. Ovannämnde lagval respekterar närsomhelst ofrånkomliga bestämmelser i svensk lag 
beträffande konsumentskydd. De Förenta nationernas konvention angående avtal om 
internationella köp av varor (jfr svensk Lag (1987:822) om internationella köp) används inte.  
 
Information om dataskydd 
 
Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med BOSCHs information om dataskydd. 

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

