A „Bosch Home & Garden – GOT BAG” nyereményjáték részvételi feltételei
A „Bosch Home & Garden – GOT BAG” nyereményjátékon való részvétellel Ön kifejezetten
elfogadja ezeket a feltételeket.
1. Szervező
A nyereményjáték szervezője
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Straße 40-46,
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország
(továbbiakban „Bosch”).
A nyereményjáték lebonyolításában a Bosch által megbízott ügynökség, a PORTICA GmbH
Marketing Support (47906 Kempen, Von-Galen-Straße 35) (továbbiakban „Ügynökség”)
vesz részt.
2. A nyereményjáték folyamata
A nyereményjáték 2021.09.15. és 2021.10.31. között tart (a továbbiakban „promóciós
időszak”). A résztvevőknek legkésőbb 2021.11.15-ig kell regisztrálniuk a nyereményjáték
weboldalán.
3. Részvétel
A nyereményjátékon való részvételhez a promóciós időszakon belül a következőket kell
tennie:
1) Vásároljon Bosch Home & Garden terméket (a továbbiakban „Bosch Home and
Garden termék”) egy online vagy hagyományos üzletben.
2) Látogasson el az alábbi linken található weboldalra: https://gotbag.portica.com (a
továbbiakban „nyereményjáték weboldala”).
3) Regisztráljon a nyereményjátékra legkésőbb 2021.11.15-ig a *-gal jelölt kötelező
mezők kitöltésével és a nyereményjáték weboldalára befényképezve vagy a
fájlfeltöltés funkcióval töltse fel a Bosch Home & Garden termék számláját. Felhívjuk
figyelmét, hogy a megvásárolt Bosch Home & Garden terméknek a számlán
egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.
4. A részvételre jogosultak
A nyereményjátékban azok a magyarországi lakhellyel rendelkező személyek vehetnek részt,
akik a nevezés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. Nem vehetnek részt benne az
Ügynökség alkalmazottai és azok hozzátartozói. A hamis személyazonossággal vagy
harmadik fél személyazonosságával való részvétel nem engedélyezett. Az automatizált
részvétel (pl. részvételi és nevezési szolgáltatásokon keresztül) és a többszöri részvétel nem
engedélyezett.
5. Nyeremény, nyereményről szóló értesítés és nyeremény továbbítása
A jogosult résztvevők között 149 euró értékű GOT BAG rolltop hátizsákokat sorsolunk ki. A
nyerteseket a regisztrációs időszak végét követő 2 héten belül véletlenszerűen határozzuk

meg. A nyertes a regisztrációs időszak végén kapja meg a Got Bag hátizsákot. A
nyereményről külön értesítést nem küldünk.
Ha a nyertes a megadott címen nem elérhető, és az értesítés nem kézbesíthetőként
visszaküldésre kerül, illetve ha a nyertes elmulasztja a megadott időn belül a válaszadást és
a nyeremény átvételét, akkor az adott nyertes a nyereményét elveszti. A Bosch fenntartja a
jogot, hogy ilyen esetekben a nyereményt egy másik nyertesnek ítélje oda. A nyereményt
legkésőbb a regisztrációs határidőt követő 4 héten belül elküldjük a nyertesnek. A nyereményt
ingyenesen küldjük el a nyertesnek. A nyeremény cseréjére, személyes átvételére, valamint
készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség.
6. A nyereményjáték befejezése
A Bosch kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot előzetes értesítés és
indoklás nélkül befejezi. Ez különösen olyan okokból történhet, amelyek megzavarnák vagy
megakadályoznák a nyereményjáték tervezett lebonyolítását.
7. Kizárás
(1) A jelen részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező jogosult arra, hogy az adott
résztvevőt kizárja a részvételből. Ez különösen akkor érvényes, ha a résztvevő hamis
adatokat ad meg.
(2) Ha a kizárt résztvevő egy már kisorsolt nyertes, a nyeremény utólag visszavonható.
8. Adatvédelem
Amennyiben a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására a
nyereményjáték részeként kerül sor, a Bosch kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása
céljából gyűjti, kezeli, illetve használja fel az adatokat és a nyereményjáték befejezése után
törli azokat. Legkésőbb a nyereményjáték befejezését követő 30 napon belül az összes adatot
töröljük. A címre vonatkozó adatokat csak a nyertestől gyűjtjük és a nyeremény elküldéséhez
használjuk fel. Ezeket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tároljuk. Az adatokat nem
adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez a nyereményjáték lebonyolításához szükséges. A
résztvevőket törvényes tájékoztatási, módosítási és visszavonási jogok illetik meg.
A nyereményjátékon való részvétellel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Bosch a fenti
célokra tárolja és használja az adatokat. A résztvevőnek bármikor joga van tiltakozni az adatok
felhasználása ellen. Ebben az esetben az adatokat azonnal töröljük. A tiltakozást a Robert
Bosch Power Tools GmbH-nak küldött informális üzenetben (70771 Leinfelden-Echterdingen,
Max-Lang-Straße 40-46) vagy a PT.DSO@bosch.com e-mail címen lehet benyújtani.
Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja az alábbi linket: https://request.privacybosch.com/.
Adatvédelmi incidensek bejelentéséhez kérjük, használja a következő linket:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
A nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről és az érintettként való
jogairól az alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatónkban talál bővebb információt:
https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/de/oneux/privacy/

9. Alkalmazandó jog:
A promócióra Magyarország törvényei az irányadók. Ha a résztvevő fogyasztó, ez csak annyiban
alkalmazandó, amennyiben a fogyasztót nem fosztják meg a szokásos lakóhelye szerinti ország
jogszabályai által biztosított védelemtől. Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Áruértékesítési
Szerződéseiről szóló egyezmény (CISG) szabályai nem alkalmazandók.
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