Bases da promoção
Campanha Ixo Barbecue 2013
Organização
A organização do concurso “Campanha Ixo Barbecue 2013” é promovida por
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., empresa pertencente ao Grupo Bosch em
Espanha.
Requisitos
Os requisitos para participar nesta promoção são:
1. Comprar num estabelecimento comercial situado em qualquer ponto de
Portugal, um Ixo Barbecue da gama BOSCH Bricolage. A referência é
0603981009.
2. Preencher corretamente e completamente o cupão adjunto as presentes bases
que se facilitará na página web www.bosch-do-it.com. e no perfil de Facebook
“Decora el mundo con Bosch”. A missão ou falsidade de qualquer dos dados
requeridos implicará na exclusão da campanha.
3. Enviar por correio ordinário o cupão preenchido, junto com a fotocopia do
ticket de comprovante de compra e o original da última página do manual de
instruções. O envio se efetuará à direção que conste no cupão, seguindo o
procedimento e dentro do período que se indique: Apartado dos correios 33 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Espanha indicando no envelope
“Campanha Ixo Barbecue 2013”.
4. Aceitar as bases da promoção.
5. A participação nesta promoção não envolvem quaisquer custos adicionais
decorrentes dos requisitos de participação que são definidas especificamente
nas regras.
6. Os cupões que não tenham sido preenchidos na sua totalidade, preenchidos
incorretamente ou que sejam ilegiveis, não serão considerados válidos.
7. Esta promoção somente é válida para aderentes que tenham a condição de
consumidores ou utilizadores.
8. Telefone de Atenção ao cliente +34 902 21 03 91 / +34 93 547 52 17, de
segunda-sexta feira de 8:00 h a 17:00 h
Desenvolvimento


Todos os participantes que cumpram os requisitos participarão na
campanha.
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Uma vez que BOSCH comprove o correto e completo preenchimento do
cupão e a cópia do ticket de compra, o interessado receberá um set para
churrascos

Prémios



O interessado receberá grátis um set para churrascos.
O envio do set será a partir de Junho de 2013.

Datas de começo e fim da campanha


Promoção válida desde 1 de Maio até 31 de Agosto de 2013 ou até
esgotar o stock (500 unidades)



O envio dos cupões, cópia do talão de compra e o original da última página
do manual de instruções deverá ser realizado desde o dia 1 de Maio de
2013 até o dia 31 de Agosto de 2013. Unicamente se aceitarão cartas com
data de carimbo dos correios anterior ao 5 de Setembro de 2013 e copias
do ticket de compra dentro das datas acima indicadas.

Aviso legal
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., é uma empresa pertencente ao Grupo Bosch
situada em Espanha com residência fiscal na Calle Hnos. García Noblejas, 19,
28037, Madrid. Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, gráficos,
sons, animações e videos, assim como a estructura das páginas web da Bosch
estão protegidas pelo direito de propriedade intelectual e normas de protecção. Os
conteúdos dos websites não podem ser copiados, difundidos, alterados ou
tornados acessíveis a terceiros, para fins comerciais. Algumas páginas Web
também contêm
imagens sujeitas a direitos autorais de terceiros.
Registro Mercantil de Madrid, 21-1.1999, tomo 13.749, folio 151, hoja nº M224420, inscripción 1ª, Sociedad Unipersonal.
Todas as marcas registradas que aparecem nas páginas da Bosch estão
protegidas por direitos de marca registada, salvo indicação em contrário,
especialmente as marcas Bosch, sinais, símbolos e logotipos da empresa. As
marcas e elementos estruturais utilizados nas nossas páginas são activos
intangíveis da Robert Bosch Espanha Financiamento e Serviços, Inc.
Lei Orgânica de Proteção de Dados
A Lei Orgánica nº 15/1999, de 13 de Dezembro, que legisla a Proteção de Dados
de Carácter Pessoal, abreviamente designada por LOPD, é uma Lei Orgánica
espanhola, que tem por objecto garantir e proteger, no que toca ao tratamento de
dados pessoais, as liberdades públicas e os direitos fundamentais das pessoas
físicas, e specialmente da sua honra, intimidade e privacidade pessoal e familiar.
Os dados pessoais enviados para a inscrição e participação no concurso
“Campanha Ixo Barbecue 2013” não poderão serão usados, em caso algum,
para fins comerciais, e serão eliminados do ficheiro de Robert Bosch España uma
vez finalizado o concurso.
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Miscelânea
Robert Bosch España S.L.U. reserva-se a possibilidade de modificar as condições
do concurso, sempre que ocorram causas de força maior.
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