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KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY – ZLX & ZLX-BT
CASHBACK pro

201930.
červen

1.
květen

Období promo akce:

Za nákup uvedených reprosoustav vám bude 
vrácena následující částka za následujích podmínek:

Kolik?
· za každý pár ZLX-BT vráceno EUR 60,-
· za každý pár aktivních ZLX vráceno EUR 50,-
· za každý pár pasivních ZLX vráceno EUR 30,-
· maximální množství nakoupených

reprosoustav je 6 ks (3 páry)

Kdy?
· váš nákup se musí uskutečnit v období

od 1. května do 30. června 2019
· požadavek na vrácení peněz musí být podán 

nejpozději do 4 týdnů po ukončení této akce. 

Jak?
· příslušná částka vám bude vrácena po registraci

a vyplnění jednoduchého krátkého formuláře na
webu pořadatele akce: www.promo-ev.com

Registrace pro CASHBACK na

www.promo-ev.com

vč. promo kódu a pravidel akce.

Platba bude vrácena na zákazníkem uvedený bankovní účet. Pokud účet není v cizí měně, bude 
převedena na ekvivalentní částku v CZK dle platného kurzu, poplatků a podmínek příslušné banky.

ZPĚT až
ZLX & ZLX–BT 
REPROSOUSTAVY 
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KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY – ZLX & ZLX-BT:
pokyny k registraci

CASHBACK pro  
Peníze snadno a rychle ve třech krocích na registrační stránce:
www.promo-ev.com

Jak postupovat:
vstupte na registrační stránku, zadejte akční kód a zodpovězte 
několik jednoduchých otázek.

Podmínky:
·  v případě chybně zadaných údajů, nebude částka zasílána 
   opakovaně, ani ji nelze vymáhat soudně

·  osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou
   použity pouze pro tuto akci (pořadatelem akce je Bosch
   Sicherheitssysteme GmbH, ST-CO/MKC3-EU, Robert-
   Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany)

·  plné znění podmínek je k dispozici na registrační stránce

ZPĚT až

Platba bude vrácena na zákazníkem uvedený bankovní účet. Pokud účet není v cizí měně, bude 
převedena na ekvivalentní částku v CZK dle platného kurzu, poplatků a podmínek příslušné banky.


