
1. Организатор
1.1  Тази промоция се организира от Роберт Бош ЕООД, София, бул. "Черни връх" 51Б, Бизнес 

Център ФПИ („Организатор“).
1.2  Осъществяването на промоцията се извършва от упълномощената за целта от Организатора 

Агенция Медияпост Хит Мейл България ЕООД, 1335 София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2 
(„Агенция“).

2. Право на участие
2.1 Право на участие имат пълнолетни физически лица с местожителство България.
2.2 На участие нямат право:

• Юридически лица;
•  Служители, роднини на служители на Организатора, свързани с него дружества, упълномощени 

от Организатора консултанти и рекламни агенции;
•  Доставчици и клиенти на Организатора, както техните служители, представители, свързаните с 

тях дружества; Упълномощени от доставчици и клиенти консултанти и рекламни агенции;
•  На участие нямат право също така съответно членовете на семействата и домакинствата на 

посочените в тази точка 2.2. групи лица.

3. Предмет на Промоцията
3.1  Участникът получава за един изброен в таблицата по-долу нов уред ("Промоционален уред"), 

закупен в периода от 06.септември.2021 до 15.ноември.2021 год. ("Промоционален период") при 
участващ търговец в България, след представяне на копие от покупен документ, в който е посочен 
българският данък добавена стойност и е упоменато наименованието на закупения продукт, за 
който е определена премия за промоционален уред ("Премия"). За валидна се счита датата на 
закупуване в промоционалния период. Участващите търговци във Вашия регион може да откриете 
на https://www.bosch-thermotechnology.com/bg – Секция Полезна информация – Партньорска 
мрежа.

Condens 7000i W  
бяла версия

Moщност 
отопление

Мощност 
БГВ

Минимална 
мощност

Артикулен 
номер

ПРЕМИЯ промоция 
Cash-back с ДДС

двуконтурен 20 kW 24 kW 3 kW 7 736 901 317 180,00 лв
двуконтурен 24 kW 28 kW 3,7 kW 7 736 901 319 180,00 лв
двуконтурен 30 kW 35 kW 5 kW 7 736 901 320 180,00 лв
едноконтурен 24 kW - 3 kW 7 736 901 318 180,00 лв
едноконтурен 35 kW - 5 kW 7 736 901 321 180,00 лв
едноконтурен 42 kW - 5,3 kW 7 736 901 322 180,00 лв

Condens 7000i W  
черна версия

Moщност 
отопление

Мощност 
БГВ

Минимална 
мощност

Артикулен 
номер

ПРЕМИЯ промоция 
Cash-back с ДДС

двуконтурен 20 kW 24 kW 3 kW 7 736 901 778 180,00 лв
двуконтурен 24 kW 28 kW 3,7 kW 7 736 901 780 180,00 лв
двуконтурен 30 kW 35 kW 5 kW 7 736 901 781 180,00 лв
едноконтурен 24 kW - 3 kW 7 736 901 779 180,00 лв
едноконтурен 35 kW - 5 kW 7 736 901 782 180,00 лв
едноконтурен 42 kW - 5,3 kW 7 736 901 783 180,00 лв

180 лв

180 лв
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4. Участие в промоцията
4.1 За да участва в промоцията, участникът трябва:

•  да е закупил Промоционалния уред в рамките на Промоционалния период от търговец
•  да регистрира Промоционалния уред на www.bosch-thermotechnology.com/bg или директно на 

https://bit.ly/2VIjKyy като попълни изцяло регистрационната форма за участие в промоцията, 
• да приложи снимка на етикета на уреда, 
•  да приложи копие на покупния документ за пълната стойност  на закупения Промоционален 

уред (копия на документи за авансови или частични плащания ще бъдат разглеждани като 
невалидни) при регистриране, най-късно до 30.ноември.2021год.

 ВАЖНО: Документът за покупка с упоменато наименование на закупения продукт, 
гаранционната карта и банковата сметка трябва да са издадени на едно и също лице.
Едно физическо лице има право на една регистрация на Промоционален уред.

4.2  С участието си в Промоцията участникът се съгласява с условията за участие. След постъпване на 
документите за участие, участникът получава от Агенцията потвърждение за тяхното получаване. 
Агенцията има право да се свърже с участника при въпроси относно провеждането на Промоцията.

4.3  Правото на Премия може да бъде заявено само еднократно за уред, участващ в промоцията. 
Извършва се проверка на регистрираните продуктови данни и повече от една регистрация 
на уред, участващ в промоцията, чрез предоставяне на различни адресни данни или няколко 
адреса, както и други манипулативни действия, водят до незабавното изключване 
научастника от Промоцията. Повече от една регистрация на физическо лице на различни 
Промоционални уреди не е позволена.

4.4  Участници с ненавременно подадени, нечетливо попълнени , не пълни или по друг начин 
грешно изпратени документи няма да бъдат допускани до участие.

5. Изплащане на Премията
5.1  Изплащането на Премията се извършва от Агенцията чрез банков превод на посочената от участника 

сметка. Изплащането се извършва най-късно 3 (три) седмици, след като изцяло попълнените данни 
за участие, регистрирани в съответния срок, постъпят в Агенцията съгласно точка 4.

Condens 2500 W Moщност 
отопление

Мощност 
БГВ

Минимална 
мощност

Артикулен 
номер

ПРЕМИЯ промоция 
Cash-back с ДДС

двуконтурен 24 kW 28 kW 3,7 kW 7 736 901 571 120,00 лв

едноконтурен 14 kW 2 kW 7 736 900 772 120,00 лв

едноконтурен 24 kW 3,4 kW 7 736 900 771 120,00 лв

Condens 2300i W Moщност 
отопление

Мощност 
БГВ

Минимална 
мощност

Артикулен 
номер

ПРЕМИЯ промоция 
Cash-back с ДДС

двуконтурен 24 kW 30 kW 3 kW 7 736 901 742 130,00 лв

120 лв

130 лв
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5.2  При грешки в банковите данни на участника, той няма право на повторен банков превод.
5.3  Правото на изплащане на Премията не е прехвърляемо. Изключва се изплащане в брой или в 

непарични средства.

6. Потребителско име
6.1  Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за 

това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право 
на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална 
собственост.

6.2  Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето 
лице чрез използване на потребителското име.

6.3  Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп, 
както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява 
Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

7. Защита на лични данни
7.1  В рамките на промоцията “CashBack” Организаторът събира следните лични данни на участниците 

в промоцията, а именно:
- Име, Презиме и Фамилия 
- Електронна поща
- Телефон
- Адрес на монтаж
- Банкова сметка
- ЕГН 
Личните данни се събират при попълване и подаване на регистрационния формуляр от участника 
съгласно настоящите правила.

7.2  Администратор на лични данни е Организаторът и неговият подизпълнител – Агенцията. 
Представител на Организатора са управителите, вписани по партидите на Дружествата в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията, достъпна на следния интернет адрес: www.brra.bg. Всеки 
участник може да се свърже с представител на Организатора по някой от следните начини:  
BG_Thermotechnology@bosch.com или 0700 11 494.

7.3  Обработването на личните данни се извършва с цел изпълнението на промоция "CashBack" от 
Организатора. Обработката се извършва на основание чл. 6, ал. 1, буква "б" от Общ регламент 
за защита на личните данни (ОРЗД), а именно – за изпълнение на договор, по който субектът е 
страна.

7.4  Личните данни могат да бъдат разкрити на Агенцията, доколкото дружеството в качеството му на 
обработващ, съдейства за организирането на промоцията "CashBack". Личните данни могат да 
бъдат разкрити и на дружества и/или лица, предоставящи счетоводни и правни услуги. Личните 
данни могат да бъдат предоставени на компетентни държавни органи, когато това предаване е 
изискуемо съгласно приложимото законодателство. Всяко предаване на лични данни се извършва 
при предприемане на нужните технически и организационни мерки с оглед защитата им.

7.5  Личните данни ще бъдат съхранявани за период след приключването на промоцията “CashBack” 
съгласно давностните срокове, предвидени в приложимото българско потребителско, данъчно и 
счетоводно законодателство. 

7.6  Обработваните лични данни не се предават в страни извън Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство. 
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Валидност на документа към 06.09.2021г.

За регистрация:

7.7  Организаторът не извършва поведенчески анализ и/или профилиране на базата на данните, 
които обработва в рамките на промоцията "CashBack".

7.8  Всеки участник в промоцията "CashBack" в качеството му на субект на лични данни разполага със 
следните права:
-  Право на достъп до личните данни: пправо да получи потвърждение от Организатора дали се 

обработват лични данни за него и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация; 
-  Право на поправка на лични данни: ако открие, че личните данни, които са неточни, 

участникът има право да изиска корекция на тези лични данни;
-  Право на изтриване на лични данни (правото да бъде забравен): при определени 

обстоятелства, като например ако личните данни са обработени незаконно, участникът има 
право да изиска изтриване на личните данни от Организатора;

-  Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например 
ако се е налице съмнение в точността на личните данни, участникът има право да изиска 
ограничаване на обработката, докато не бъде намерено решение;

-  Право на преносимост на данни: ако личните данни се обработват с автоматични средства, 
участникът има право да изиска предоставяне на личните му данни в машинно четим формат за 
прехвърляне към друг администратор на данни;

-  Право на подаване на жалба в контролен орган: участникът има право да подаде жалба по 
отношение на обработката на личните данни пред Комисията за защита на личните данни (www.
cpdp.bg). Участникът може да упражни правата си по-горе като се свърже с Организатора на 
телефоните, адреса и/или електронния адрес, посочени по-горе.

7.9  Телефонният номер ще бъде използван само при евентуални въпроси в рамките на Промоцията 
(напр. при проблеми с изплащането).

7.10  Организаторът и Агенцията полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването 
на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на 
Закона за защита на личните данни.

8. Други
8.1  Организаторът си запазва правото да променя, допълва или прекратява предсрочно тази 

Промоция без предварително известие и без промяна на Премията.
8.2  За всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България. 
8.3  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително 

при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът 
се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.
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