
  

 

Úplné pravidlá marketingovej akcie „Bosch Cashback 2023“ 
   

Slovenská republika 
 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („pravidlá“) marketingovej 
akcie „Bosch Cashback 2023“ („marketingová akcia“ alebo „akcia“). Tieto pravidlá 
môžu byť menené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Tieto pravidlá 
sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Cashback  pre účely 
tejto akcie znamená vrátenie časti kúpnej ceny vybraného výrobku („cashback“), a to 
výlučne za podmienok uvedených  v týchto pravidlách. 
 
1. Usporiadateľ a organizátor akcie 
 
Usporiadateľom akcie je spoločnosť BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom Praha 5, 
Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČO: 25126954, zapísaná v Obchodnom registri Mestského 
súdu v Prahe, oddiel C, vložka 51947 a spoločnosť BSH domáci spotřebiče s.r.o. – 
organizačná zložka Bratislava, so sídlom Ambrušova 5785/4, 821 04 Bratislava – mestská 
časť Ružinov, IČO: 36 070 904, zapísaná v obch. registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel Po, vložka 981/B („usporiadateľ“). 
 
Organizátorom Akcie je spoločnosť Revolta s. r. o., so sídlom Praha 7 - Holešovice, 
Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČO: 27167518, zapísaná v Obchodnom registri 
Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 101439 („organizátor“). 
 
2. Termín a miesto konania akcie 
 
Akcia prebieha v termíne od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023 („doba konania akcie„) v kamenných 
a internetových predajniach so sídlom v Slovenskej republike, resp. prevádzkovatelia týchto 
predajní majú sídlo na území Slovenskej republiky („miesto konania akcie"), kedy musí 
zákazník vykonať nákup vybraného výrobku, aby mohol daný zakúpený výrobok registrovať 
do akcie. Registrácia pre získanie cashbacku ohľadne výrobku zakúpeného v dobe konania 
akcie musí byť vykonaná v termíne od 1. 2. 2023 do 14. 4. 2023 („doba trvania registrácie“). 
 
Tieto pravidlá upravujú podmienky akcie určené pre spotrebiteľov na území Slovenskej 
republiky. 
 
3. Účastník 
 
Účastníkom sa môže stať iba koncový zákazník - fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá si 
kupuje výrobok mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného 
výkonu svojho povolania („účastník“). V prípade ktoréhokoľvek účastníka mladšieho ako 15 
rokov je organizátor oprávnený vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie o tom, že taký 
účastník disponuje súhlasom svojho zákonného zástupcu pre účasť v akcii; v prípade, že také 
potvrdenie nebude predložené do piatich (5) dní od prijatia výzvy, je organizátor oprávnený 
daného účastníka z akcie vylúčiť; prípadný nárok takého účastníka na vrátenie časti kúpnej 
ceny týmto okamihom bez náhrady zaniká. 
 
Z účasti v akcii bude vylúčený účastník v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať dôvodné 
podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka či inej 
osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k účasti v akcii. 
 
Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami akcie, 
nebudú do akcie zaradené alebo budú z akcie vylúčené. Aj keď takáto osoba splní niektoré 
podmienky pre získanie cashbacku, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, 
nestáva sa účastníkom a nemá nárok na cashback. 



  

4. Účasť v akcii 
 
Účastník sa do akcie zapojí tak, že splní všetky nasledujúce podmienky: 
 

a) zakúpi  v dobe a v mieste konania akcie jeden z produktov uvedených v článku 5 
týchto pravidiel - práčku, kombinovanú práčku so sušičkou, sušičku, chladničku, rúru na 
pečenie a/alebo varnú dosku značky Bosch („výrobok“), pričom za nákup výrobku bude 
účastníkovi od príslušného predajcu vystavený pokladničný blok alebo faktúra (daňový 
doklad), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto Akcie („doklad o kúpe“); Akcia sa týka 
iba nákupu nových výrobkov (akcia sa nevzťahuje na použité, vrátené alebo opravené 
výrobky, prípadne výrobky predávané v akcii typu „rozbalené“). Výrobky kúpené z 
druhej ruky, renovované alebo repasované výrobky, výrobky, ktoré neboli uvedené na 
trh v Slovenskej republike alebo boli dovezené z inej krajiny (aj prostredníctvom nákupu 
cez internet), alebo výrobky, ktoré sú falzifikáty alebo inak porušujú práva duševného 
vlastníctva spoločnosti Bosch, nebudú v žiadnom prípade spôsobilé pre to, aby boli 
zahrnuté do tejto akcie. Akcia sa taktiež nevzťahuje na nákup výrobkov formou 
splátkového predaja.  

 
b) v dobe trvania registrácie navštívi webové stránky https://www.bosch-

home.com/sk/mybosch („webová stránka“), kde prostredníctvom k tomu určeného 
registračného formulára na myBosch vytvorí registračný účet a prostredníctvom 
zaškrtávacích políčok súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý 
vyplýva z týchto pravidiel (ďalej len „registračný formulár“) a následne vykoná on-line 
registráciu zakúpeného spotrebiča tak, že: 

 

1. Vyplní požadované údaje k zakúpenému spotrebiču (typové označenie výrobku, 
dátum nákupu, názov obchodu a údaje z výrobného štítku zakúpeného spotrebiča: 
E.Nr. číslo), následne priradí akciu cashback a uvedie číslo bankového účtu (vedený 
u finančného subjektu v Slovenskej republike) a názov predajne, v ktorej si účastník 
zakúpil výrobok;  

2. nahrať naskenovanú alebo inak odfotenú čitateľnú kópiu celého dokladu o kúpe, 
ktorá preukazuje riadne a včasné vykonanie kúpy výrobku (a to v štandardnom 
formáte PDF, JPG alebo GIF s maximálnou veľkosťou do 2 MB); 

3. udeliť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka súhlas s týmito pravidlami;  a 

4. odoslať vyplnený registračný formulár prostredníctvom k tomu určenému tlačidlu 
„Odoslať“.  

(„registrácia“). 

c) Účastník je ďalej povinný si ponechať doklad o kúpe výrobku. Originál dokladu o kúpe 
výrobku je účastník povinný na žiadosť predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi 
na prípadné preukázanie oprávnenosti nároku na cashback. 

 
d) Na účely akcie je možné akceptovať iba riadne elektronicky vystavený doklad o kúpe 

(nie je možné uznať ručne vystavený doklad o kúpe), preukazujúci vykonanie nákupu 
výrobku v dobe a v mieste konania akcie. 
 

e) Do akcie budú zaradení iba tí účastníci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky akcie 
a budú postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v týchto pravidlách. Organizátor 
akcie má právo záverečného posúdenia splnenia stanovených podmienok akcie 
jednotlivými účastníkmi. V prípade nesplnenia pravidiel akcie alebo nesprávneho, 
neúplného, neskorého či nepravdivého vyplnenia registračného formulára nárok na 
cashback nevzniká. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov 
vrátane čísla svojho bankového účtu. 

 

https://www.bosch-home.com/sk/mybosch
https://www.bosch-home.com/sk/mybosch


  

f) Pokiaľ si účastník zakúpi viac výrobkov v rámci jedného nákupu (a teda disponuje vo 
vzťahu k viacerým výrobkom jediným dokladom o kúpe), nahrá v rámci registračného 
formulára iba tento jeden doklad o kúpe, avšak toľkokrát, koľko nákupov výrobkov tento 
doklad o kúpe dokumentuje. V uvedenom prípade je teda nutné opakovane vykonať 
registráciu za použitia zhodného dokladu o kúpe a zhodných registračných údajov 
s výnimkou výrobného čísla výrobku. Pokiaľ si účastník zakúpil viacero výrobkov 
prostredníctvom niekoľkých samostatných nákupov (a teda disponuje viacerými 
dokladmi o kúpe preukazujúcimi takéto nákupy), nahrá tieto doklady o kúpe vždy v 
rámci samostatných registrácií, v rámci ktorých je povinný vždy znovu vyplniť tie isté 
príslušné registračné údaje. Organizátor si vyhradzuje právo úplne vyradiť z akcie 
účastníka, ktorý vykoná registráciu, ktorá je v rozpore s článkom 4 týchto pravidiel.  
 

g) Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o splnení podmienok 
stanovených pre získanie cashback v akcii od každého účastníka originál dokladu o 
kúpe, prípadne ďalšie nevyhnutné doklady za účelom overenie údajov uvedených 
účastníkom v registračnom formulári (napr. predloženie občianskeho preukazu za 
účelom overenia veku účastníka), ako aj predloženie  (alebo iné vhodné overenie) 
výrobku, ktorý obsahuje výrobné číslo registrované účastníkom podľa článku 4 písm. b) 
týchto pravidiel. Pokiaľ účastník nepredloží na výzvu organizátorovi doklad o kúpe 
výrobku spĺňajúci podmienky podľa týchto pravidiel, poprípade ďalšie nevyhnutné 
doklady či zodpovedajúci výrobok, bude z akcie vyradený a na cashback mu nevzniká 
nárok.  
 

h) Nárok na vyplatenie cashbacku zaniká, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú vrátené 
predmetnému predajcovi v súvislosti s odstúpením účastníka od kúpnej zmluvy 
týkajúcej sa príslušného výrobku alebo pokiaľ sú výrobky vrátené účastníkom z 
akéhokoľvek iného dôvodu. Pri vrátení tohto výrobku je účastník povinný vrátiť formou 
bezhotovostnej platby cashback späť na účet, z ktorého cashback dostal. 

 
5. Výška cashbacku 
 
Účastník akcie, ktorý zakúpi v dobe a v mieste konania akcie niektorý z nižšie uvedených 
výrobkov značky Bosch, môže získať za uvedených podmienok cashback podľa príslušného 
výrobku, ako je uvedené nižšie.  
 
Práčky, sušičky bielizne a kombinované práčky so sušičkou – model - výška 
cashbacku: 

 

automatická práčka WAN24064BY 40 € 

automatická práčka WAN24065BY 40 € 

automatická práčka WAN28165BY 40 € 

automatická práčka WAN24166BY 40 € 

automatická práčka WAN24167BY 40 € 

automatická práčka WAN28167BY 40 € 

automatická práčka WAN28163BY 40 € 

automatická práčka WAN28267BY 40 € 

automatická práčka WAN28264BY 40 € 

automatická práčka WAN24292BY 40 € 

automatická práčka WUU28T61BY 40 € 

automatická práčka WGG14202BY 40 € 

automatická práčka WGG24201BY 40 € 

automatická práčka WGG14402BY 40 € 

automatická práčka WGG14403BY 40 € 

automatická práčka WGG14400BY 40 € 

automatická práčka WGG14400CS 40 € 



  

automatická práčka WAU28S60BY 40 € 

automatická práčka WAU24T60BY 40 € 

automatická práčka WGG25401BY 80 € 

automatická práčka WAU28RH0BY 80 € 

automatická práčka WGG24409BY 80 € 

automatická práčka WGG244A0CS 80 € 

automatická práčka WGG244A9BY 80 € 

automatická práčka WAU28PH0CS 80 € 

kombinácia práčka/sušička WNA14400BY 80 € 

kombinácia práčka/sušička WNA144V0BY 80 € 

kombinácia práčka/sušička WNA13400BY 80 € 

kombinácia práčka/sušička WNG254U0BY 120 € 

kondenzačná sušička bielizne WTH85205BY 40 € 

kondenzačná sušička bielizne WTH85220BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WTH85207BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WTH85292BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG24100BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D1BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D3CS 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D1CS 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D4CS 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D0BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG24590BY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D0CS 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG233D2CS 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WQG235DREU 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WTWH760CS 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WTW876LBY 80 € 

kondenzačná sušička bielizne WTWH762BY 80 € 

 

Chladnička Bosch - model – výška cashbacku: 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39VLDA 40 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE39ALCA 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE39AWCA 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE49EICP 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE49AICA 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE49AWCA 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN362WDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN367LDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN36VICT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN397LDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN397ICT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN397WCT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39VWDT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39VLCT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39AICT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39LBCF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN392WDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN392LDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39VICT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN392WCF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN392LCF 80 € 



  

kombinácia chladnička/mraznička KGN392ICF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN497LDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN497WDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN492IDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN49VICT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN49VWDT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN492LDF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KIS86AFE0 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KIN86VSE0 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KIV86VSE0 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KIV87VFE0 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE36ALCA 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGE36AWCA 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39AIBT 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN392LBF 80 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN39AIBT 120 € 

kombinácia chladnička/mraznička KGN49AICT 120 € 

kombinácia chladnička/mraznička KIS86ADD0 120 € 

kombinácia chladnička/mraznička KIN86ADD0 120 € 

 
 

Rúry na pečenie Bosch - model - výška cashbacku: 
 

rúra na pečenie HBA171BS1 40 € 

rúra na pečenie HBA172EB0 40 € 

rúra na pečenie HBA3540B0 40 € 

rúra na pečenie HRA334EB1 40 € 

rúra na pečenie HRA512ES0 40 € 

rúra na pečenie HRA514BS0 40 € 

rúra na pečenie HBA372EB0 80 € 

rúra na pečenie HBA372ES0 80 € 

rúra na pečenie HBA573BB1 80 € 

rúra na pečenie HBG5780S0 80 € 

rúra na pečenie HBG579BS0 80 € 

 
Varné dosky Bosch - model - výška cashbacku: 

 

varná doska PKE611BB2E 40 € 

varná doska PKE645BA2E 40 € 

varná doska PKF631BB2E 40 € 

varná doska PKF645BB2E 40 € 

varná doska PKN645BA2E 40 € 

varná doska PKE645FP2E 40 € 

varná doska PKN631FP2E 40 € 

varná doska PIE611BB5E 40 € 

varná doska PIE63KBB5E 40 € 

varná doska PIE645BB5E 40 € 

varná doska PVQ611BB6E 40 € 

varná doska PVS611BB6E 40 € 

varná doska PVS63KBB5E 40 € 

varná doska PWP611BB5E 40 € 

 
 



  

Účastník bude organizátorom kontaktovaný na telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-
mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári, a to obratom po vyhodnotení jeho nároku na 
cashback. V prípade chybných či neúplných registrácii môže byť účastník vyzvaný 
organizátorom e-mailom alebo telefonicky k ich doplneniu. Usporiadateľ ani organizátor 
nemajú povinnosť výzvy uskutočniť ani nezodpovedajú za nedoručenie týchto výziev, a ak 
nebude registrácia bez zbytočného odkladu najneskôr do 10 dní doplnená, nebude ani 
spracovaná.  
 
Výplatu sumy cashback vykonáva usporiadateľ prostredníctvom organizátora po overení 
splnenia všetkých  podmienok akcie. Organizátor uhradí sumu cashbacku v stanovenej výške 
k jednotlivým výrobkom do 30 kalendárnych dní odo dňa riadnej registrácie podanej 
prostredníctvom registračného formulára, a to na účet uvedený účastníkom do registračného 
formulára.  
 
Účastník berie na vedomie, že cashback predstavuje z hľadiska príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov v daňovej oblasti, najmä zákona č. 222/2004 Z. z., zákon o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zľavu, na ktorú vzniká nárok iba pri 
splnení týchto pravidiel akcie, a pri poskytnutí tejto zľavy nebude vystavený opravný daňový 
doklad. 
 
V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí účastníka opakovane kontaktovať najneskôr do 
7 kalendárnych dní po skončení doby konania akcie, či účastník na výzvu nepredloží originál 
dokladu o kúpe, zaniká nárok účastníka na získanie cashbacku.  
 
 
6. Spracúvanie osobných údajov  
                 
Účasťou v akcii účastník berie na vedomie, že spoločnosť BSH domácí spotřebiče s. r. o.,  so 
sídlom Praha 5,  Radlická  350/107c, PSČ 158 00, IČO: 25126954 a  spoločnosť BSH domáci 
spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, so sídlom Ambrušova 5785/4, PSČ 821 04 
Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 070 904 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, 
oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v registračnom 
formulári, prípadne ďalších údajov oznámených usporiadateľovi, na účely účasti na akcii, a to 
na obdobie nevyhnutné pre usporiadanie akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych 
orgánov, teda počas šiestich (6) mesiacov od konca doby konania akcie. Spoločnosť Revolta 
s. r. o., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČO: 
27167518 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom. Právnym základom pre 
spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvnej povinnosti (týchto pravidiel) v súlade s § 13 
ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, resp. článku 6 ods. 1 
písm. b) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
 
Osobné údaje poskytnuté účastníkom môžu okrem usporiadateľa a organizátora spracúvať 
ako ďalší príjemcovia marketingové spoločnosti poverené usporiadateľom, a to spôsobom 
obvyklým pre zaisťovanie akcie a akcií podobného typu, doručovateľské spoločnosti, 
dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. 
 
Ako dotknutá osoba má účastník nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych 
predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) 
na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných 
údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré 
boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) 
na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť 
námietku, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že 
existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo 



  

právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych 
nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, 
ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov 
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 
 
S cieľom uplatniť svoje práva alebo v iných záležitostiach týkajúcich sa spracúvania osobných 
údajov sa účastníci môžu obrátiť na usporiadateľa písomne listom na adresu usporiadateľa 
alebo e-mailom na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com. Bližšie informácie o spracúvaní 
osobných údajov účastníka sú k dispozícii v aktuálnom znení tu: Zásady ochrany osobných 
údajov. 
 
7. Záverečné ustanovenia 
 
Tieto pravidlá budú počas celej doby konania akcie dostupné na webovej stránke 
https://www.bosch-home.com/sk/ 
 
Pravidla nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom doby konania akcie. Usporiadateľ je 
oprávnený akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť pravidlá, a to bez akýchkoľvek 
nárokov účastníkov voči usporiadateľovi. Zmeny bude usporiadateľ vykonávať iba 
z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly usporiadateľa 
vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu výrobkov, a za podmienky, že 
usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na účastníkov. Usporiadateľ je 
oprávnený akciu okamžite ukončiť či zmeniť pravidlá akcie aj v prípade epidémie či pandémie 
alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci. Účinnosť tejto zmeny 
nastáva okamihom zverejnenia.  
Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za priame či nepriame škody v súvislosti s 
účasťou v akcii. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek 
riziká a záväzky súvisiace s prijatím cashbacku. 
 
Cashback nie je možné plniť iným spôsobom ako spôsobom podľa týchto pravidiel. Cashback, 
ktorý nebolo možné v rámci akcie prideliť účastníkovi alebo účastníkovi zaslať, použije 
organizátor k iným účelom, napr. k marketingovým či charitatívnym účelom. 
 
Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého 
správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania, alebo iného konania v 
rozpore s dobrými mravmi. 
 
Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá ani neručí za akékoľvek zlyhanie technické, 
hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok s registračným formulárom alebo iné zlyhania 
či poškodenia akéhokoľvek druhu, v rozsahu, ktorý zabráni účastníkovi alebo inak znemožní 
účastníkovi zúčastniť sa na akcii. Vymáhanie účasti v akcii súdnou cestou je vylúčené.  
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok 
stanovených na získanie cashbacku v rámci akcie. Usporiadateľ ani organizátor týmto 
nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné 
plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora okrem plnení výslovne uvedených v týchto 
pravidlách. 
 
Účasťou v Akcii prejavuje účastník súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa tieto pravidlá plne 
dodržiavať. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na akcii alebo konajúce v rozpore s 
podmienkami nebudú do akcie zaradené. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte organizátora prostredníctvom e-
mailu na adresu info@akce-bosch.sk 
 
V Bratislave dňa 1. 2. 2023 

https://www.bosch-home.com/sk/
mailto:info@akce-bosch.sk

