Deltakelsesbetingelser:
Indego-fornøydgarantikampanje
Følgende betingelser gjelder for deltakelse i Indego-fornøydgarantikampanjen (heretter kalt
“fornøydgarantikampanje”), som organiseres av Robert Bosch Power Tools GmbH, cf. below. Ved å
delta i fornøydgarantikampanjen godtar deltakeren disse deltakelsesbetingelsene.
1. Organisator
Fornøydgarantikampanjen organiseres av:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Organisasjonsnummer: HRB 756628 Stuttgart
Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
(heretter kalt “Bosch”).
2. Kampanjeperiode
Hvis du mot formodning ikke liker et Bosch Indego-produkt som du har kjøpt i kampanjeperioden fra og
med 1. mai 2021 (00:00) til og med 31. juli 2021 (23:59), (heretter kalt “Kampanjeperiode”), refunderer
Bosch kjøpsprisen.
3. Deltakelse
a. Fornøydgarantikampanjen gjelder bare for Bosch Indego-produkter som er kjøpt i løpet av
kampanjeperioden hos en fysisk forhandler i Norge eller i forhandlerens tilknyttede nettbutikker
(rene nettbutikker er ikke omfattet av kampanjen). Følgende Indego-produkter inngår:
-

Indego XS 300 (produktnummer: 0.600.8B0.003)
Indego S 350 (produktnummer: 0.600.8B0.000)
Indego S 400 (produktnummer: 0.600.8B0.001)
Indego S+ 350 (produktnummer: 0.600.8B0.100)
Indego S+ 400 (produktnummer: 0.600.8B0.101)
Indego S 500 (produktnummer: 0.600.8B0.202)
Indego S+ 500 (produktnummer: 0.600.8B0.302)
Indego M 700 (produktnummer: 0.600.8B0.201)
Indego M+ 700 (produktnummer: 0.600.8B0.301)
Indego M 700 (produktnummer: 0.600.8B0.203)
Indego M+ 700 (produktnummer: 0.600.8B0.303)

b. Gå til nettstedet [www.indego-satisfaction.com] og overfør en kopi av din faktura / ditt kjøpsbevis
gjeldende ditt kjøp av Indego-produkt innenfor kampanjeperioden.
c.

På nettstedet ovenfor må du be om en gratis returetikett, som deretter vil bli sendt til deg via e-post.
The Indego-product må sendes i originalemballasjen innen åtte (8) uker fra kjøpsdatoen og senest
to (2) uker etter utstedelsesdatoen for returetiketten, til følgende adresse:
michael seefeldt. DirektMarketing GmbH
Beim Erlenwäldchen 20
71522 Backnang
Tyskland
Indego-produkter som ikke er sendt inn i rett tid og/eller er ufullstendige eller ikke virker lenger, kan
ikke inngå i fornøydgarantikampanjen. I slike tilfeller vil Bosch ta betalt for returutgiftene.

d. Kostnadene for selve tilbakesendingen dekkes av Bosch. Hvis Indego-produktet returneres fra
andre land enn Norge, må avsenderen dekke returkostnadene.
e. Kjøpsprisen vil først bli refundert når Indego-produktet er mottatt på den ovennevnte adressen.
Tilbakebetalingen skjer vanligvis i løpet av 4 til 6 uker etter mottak av returproduktene og kan bare
gjøres ved overføring til bankkontoer i Norge. Tilbakebetalingsbeløpet vil tilsvare det beløpet som
står på den originale kjøpskvitteringen.

4.

Andre forutsetninger for deltakelse

Denne fornøydgarantikampanjen er bare rettet mot forbrukere. Når det gjelder disse
deltakelsesbetingelsene, defineres en “forbruker” som enhver fysisk person som foretar en juridisk
transaksjon med et formål som ikke primært kan knyttes til denne personens kommersielle eller
uavhengige profesjonelle aktivitet (§ 13 BGB “Tysk sivilrett”).
Denne fornøydgarantikampanjen kan ikke kombineres med andre kampanjer eller rabatter fra Boschgruppen, særlig ikke fra Robert Bosch Power Tools GmbH. Alle som er fylt 16 år på tidspunktet for
deltakelsen, kan delta i kampanjen. Kampanjen gjelder bare ved kjøp av Bosch Indego-plenklippere hos
en forhandler i Norge (brukte varer og annensorteringsvarer er unntatt fra fornøyd garantikampanjen).
Personer og bedrifter med tilknytning Bosch eller til andre selskaper som er involvert i gjennomføringen
av fornøydgarantikampanjen, kan ikke delta.
Fornøydgarantikampanjen kan bare brukes én gang per person eller husholdning. Hvis du har spørsmål,
kan du kontakte michael seefeldt. DirektMarketing GmbH på e-post [info@indego-satisfaction.com].
Bosch forbeholder seg til enhver tid retten til å endre betingelsene. Når du deltar i en
fornøydgarantikampanje arrangert av Robert Bosch Power Tools GmbH, er det de til enhver tid
gjeldende betingelsene [www.indego-satisfaction.com] som anvendes. Bosch anbefaler derfor at du
kontrollerer de gjeldende deltakelsesbetingelsene før du benytter deg av tilbudet. Hvis enkelte av
bestemmelsene i disse deltakelsesbetingelsene skulle være eller bli ugyldige eller ufullstendige,
påvirker ikke dette gyldigheten til de øvrige bestemmelsene.
Bosch forbeholder seg retten til å avslutte eller avbryte fornøydgarantikampanjen hvis det foreligger en
god grunn. Dette kan særlig skje hvis det ikke lenger er mulig å garantere riktig gjennomføring av
fornøydgarantikampanjen av juridiske eller materielle årsaker.
Kontraktsforholdet mellom deg og Bosch reguleres av tysk lov. Hvis du er forbruker, betyr dette lovvalget
likevel ikke at du mister den rettslige beskyttelsen du har etter ufravikelig lovgivning i ditt eget land
(gunstighetsprinsipp). Den internasjonale kjøpsloven (CISG) finner ikke anvendelse.
5. Personvernerklæring
Behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med BOSCHs personvernerklæring.

