
   
 
 
"Bosch 36V Batteri Kampagne" fra Bosch Home and Garden - Deltagerbetingelser 
 
Ved køb af følgende Bosch 36V plæneklipper-modeller (i det følgende "Bosch 36V plæneklipper") 
 

• 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 
 
mellem den 1. april 2022 – 30. juni 2022, begge dage inklusive, kan du modtage et Bosch 36V 4,0Ah 
batteri til en værdi (incl. moms) af ca. 1.700,- kr. (herefter ”batteri”). 
 
Følg venligst disse instrukser: 
 

1) Køb en Bosch 36V plæneklipper fra en forhandler med forretningssted eller webshop i 
Danmark. 
2) Gå ind på www.bosch-diy.com/36Vpromo, klik på trin 2 og upload en kopi af din faktura / 
købsbevis (som skal indeholde købsbeløbet og moms) tidligst 30 dage men senest 60 dage 
efter, at du har købt din Bosch 36V plæneklipper. 

 
Denne kampagne henvender sig udelukkende til forbrugere. I relation til disse deltagerbetingelser er 
en forbruger enhver fysisk person, som fra en forhandler køber en Bosch 36V plæneklipper med 
henblik på brug til private formål. 
 
Denne kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner og rabatter fra Bosch koncernen, 

herunder fra Robert Bosch Power Tools GmbH. Kampagnen omfatter kun en Bosch 36V 

plæneklipper, der er blevet købt hos en forhandler med forretningssted eller webshop i Danmark 

(brugte varer og anden sorterings varer er ikke omfattet af kampagnen). Medarbejdere hos Bosch 

Koncernen og hos andre virksomheder, der er involveret i implementeringen af 36V Batteri 

Kampagnen, er udelukket fra deltagelse. I tilfælde af bortfald af eller tilbagetrækning fra 

købekontrakten har du ikke ret til at deltage i kampagnen. 

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


   
 

Når produktet bliver returneret, skal batteriet returneres til Bosch, hvis dette allerede er blevet 
fremsendt/udleveret. Kravet om returnering kan blive retsligt forfulgt. 
 
Hver fysiske person kan maksimalt modtage et batteri én gang iht. denne kampagne og samtidig 
hver husstand maksimalt én gang. Fremsendelsen/udleveringen af batteriet foretages normalt inden 
for 3 til 4 uger efter registrering i "Bosch 36V Batteri Kampagne". Minimumsalder for deltagelse er 
18 år. 
 
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Robert Bosch Power Tools GmbH på 
couponing@portica.de  
 
Robert Bosch Power Tools GmbH forbeholder sig ret til at ændre alle betingelser til enhver tid. Når 
du deltager i en Robert Bosch Power Tools-kampagne, gælder de til enhver tid værende på 
www.bosch-diy.com/36Vpromo tilgængelige betingelser. Derfor skal du altid i din egen interesse 
kontrollere betingelserne, før du benytter tilbuddet. Hvis individuelle bestemmelser i disse 
deltagerbetingelser er eller bliver ugyldige eller ufuldstændige, forbliver gyldigheden af de 
resterende betingelser ikke påvirket. 
 
Denne 36V Batteri Kampagne udbydes af Robert Bosch Power Tools GmbH, Reg. nr. HRB 756628 
Stuttgart, Max-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, og er reguleret af tysk 
ret. Førnævnte lovvalg respekterer til enhver tid ufravigelige bestemmelser i dansk ret angående 
forbrugerbeskyttelse. De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale løsørekøb 
(CISG) finder ikke anvendelse. 
  
Databeskyttelse 
 
Behandlingen af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med BOSCHs 

Databeskyttelsesnotifikation. 

mailto:couponing@portica.de
http://www.bosch-diy.com/36Vpromo
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/da/oneux/privacy/

