
“ELECTRO-VOICE CASHBACK” KAMPAMİYASI ÜÇÜN QAYDALAR VƏ ŞƏRTLƏR 
 
1. Kampaniyaya qatılan zaman, iştirakçılar kampaniyanın qaydaları və şərtləri ilə razılaşmalıdır.
 
2. Kampaniya 2016-cı ilin İyulun 1-dən sentyabrın sentyabrın 1-nə qədər keçiriləcək.
 
3. Kampaniya təkcə fiziki şəxslər üçün keçərlidir. Aksiyada həmçinin müdüriyyətin razılığı ilə 
şirkət işçilərinin iştrakı qaydalara zidd sayılır. Bunun nəticəsində heçbir “Cashback” (nəğd pullar
qaytarılması) əməliyyatı keçirilməyəcək.

 
4.  Electro-Voice Live X or EKX səs kalonkalarının alışının keçirilməsi üçün zaman çərçivələri 
2-ci bənddə qeyd olunmuşdur. 
 
Kampaniyada iştrak üçün, iştrakçılar kampaniya kodunu özləri haqda məlumatla (ad, soyad;
poçt kodu; ölkə; telefon nömrəsi; e-mail ünvan) www.promo-ev.com saytında qeydiyyatdan 
keçirməlidirlər. İştrakçılar aldıqları məhsul (növ, tarix, alış ölkəsi) və mühasibata aid olan bank 
köçürülmələri haqda məlumatı təqdim etməlidirlər. Alışın sübutu sayılan, rəsmi ditebyurdən verilmiş 
hesab-fakturanın skanının göndərilməsi zəruri sayılır. Şəhadətnamə olmadan “Cashback” əməliyyatı 
həyata keçirilməyəcək. 
 
5. Alış nöqtəsi Avropada yerləşən iştrakçı-ölkələrdən biri olmalıdır. Yalnız iştrakçı ölkədən alış
 zamanı “cashback” əməliyyatı mümkün olacaqdır. Əks halda nəğd pullar geri qaytarılmayacaq.
İştrakçı ölkələrin siyahısını sənətdə olunan əlavədə tapa bilərsiniz. Alış haqqında şəhadətnamə
4-cü bənddə göstərildiyi kimi təqdim olunmalıdır.

 
6. Kampaniyada iştrak edən şəxslərin yaşı 18 yaşdan yuxarı olmalı, əgər 18 yaşdan aşağıdırsa 
valideynlərin icazəsi ilə iştrakı mümkündür

 7. Kampaniyadan yararlanan iştirakçılar ən çox 4 kalonkadan yararlana bilərlər

 8.”Cashback” əməliyyatı alışın təstiqi kimi bank köçürülməsi əməliyyatı vasitəsi ilə həyata keçiriləcək.
 “Cashback” aksiyası aşağıda qöstərilmiş səs kalonkaları üçün kecərlidir:

 
Model            Cashback (EUR) 
ELX 112 25 
ELX115 25 
ELX215 25 
ELX118 25 
ELX112P-230V 50 
ELX115P-230V 50 
ELX118P-230V 50 

 
 
 

 



Model            Cashback (EUR)
EKX-12 75 
EKX-15 75 
EKX-15S 75 
EKX-18S 75 
EKX-12P-EU 50 
EKX-15P-EU 50 
EKX-15SP-EU 50 
EKX-18SP-EU 50 

 
“Cashback” live X və EKX serialı səs kalonkaları üçün yalnız kampaniya müddətində yararlıdır.
“Cashback” oktyabrın 31-nə qədər tələb oluna bilər. “Cashback”.  “Cashback” köçürməsiz verilmir.
Qiymətin “cashbak”-in öz qiyməti və ya daha yuksəklə əvəzlənməsi haqqını prmouter özündə
saxlayır   

  

 
10. Məhkəməyə müraciyyət istisna olunur. 
 
11. Kampaniyaya aid istənilən vergi öhdəliklərinə görə iştirakçı məhsuliyyət daşıyır. “Cashback” bank
köçürülməsi vasitəsi ilə ödəniləcəkdir. Alıcı bank tərəfindən qoyulmush yığılmalara və xərclərə gorə 
BOSCH tərəfindən əvəzlənmir. 

 
 
12. İştirakçı tərəfindən sorğular baş verdiyi halda o, “Bosch”-un özündən və yaxun “Bosch” şirkəti 
tərəfindən bütün xırdalıqlar barədə məlumatlandırılmış və alışı təstiq edən (4-cü bənddə göstərilmiş 
şəkildə)  3-cü şəxslər tərəfindən cavablandırılacaq. İştrakçı haqda çməlumatın tam olmadığı halda 
“Bosch” və ya “Bosch” tərəfindən təstiqlanmış 3-cü şəxslər tərəfindən bank əməliyyatı vasitəsi ilə,
“cashback” eməliyyatının keçirilməsi mümkün sayılmır və içtrakçı kampaniyanın bitməyindən 4 həftə 
sonra sentyabrın 30-u “cashback”-ı almaq hüququndan məhrum olur. Həmin məqamlar düzgün təqdim 
təqdim olunmayan bank rekvezitlərin göndərilməsi nəticəsində iştrakçının bank hesavına pulların 
köçürülməməsi ilə də əlaqəlidir. “Bosch” şirkəti tərəfindən heç bir haldda ikin ci dəfə “cashback”
verilməyəcəkdir. Bütün yaranmış suallarla əlaqədar “Bosch” şirkətinin qərarları qətidir və mübahisə
olunmazdır.

13. Promouter  Bosch Sicherheitssysteme Gmbh, ST-CO/MKC3-EU, Robert-Bosch-Ring, 86630
Grasbrun, Almaniya

14. İştirakçı haqda məlumatların saxlanılması və istifadəsi kampaniya üçün nəzərdə tutulub.
Kampaniyaya qoşulduqda iştrakçı məlumatların bu məqsədlə istifadəsi tələbi ilə razılaşır. 
www.bosch.com  səhifəsində Məlumatların Təhlükəsizliyi haqqında Deklarasiyanı tapmaq 
mümkündür.

İştirakçı lazımı düyməni basmaqla, paylaşıma yaılması haqda qəti şəkildə razılığını bəyan edir.

15.Səlayihətli məhkəmə Almaniyanın Münhen məhkəməsidir. Müəyyən münaqişəli hüquqi normaların 
istisnası ilə fəaliyyətdə olan qanunvericilik Almaniyanın qanunvericiliyi sayılır. 

 

 
    



APPENDIX: LIST OF PARTICIPATING COUNTRIES 
 
Albaniya 
Andorra 
Avstria 
Azərbaycan 
Belarus 
Belçika 
Bosniya və Hersoqovina 
Bolqarıstan
Xorvatiya 
Kipr 
Çex Respublikası
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Gürcüstan 
Almaniya
Yunanıstan 
Macarıstan
İslandiya 
İrlandiya
Israil 

Italiya 
Kazaxstan 
Kosovo 
Latviya 
Liextenştein 
Litva 
Luksenburg 
Makedoniya 
Malta 
Moldova 
Monako 
Montenegro 
Niderland 
Norvec 
Polşa
Portugaliya 
Rumıniya 
Russita 
San Marino 
Serbiya 
Slovakiya 
Sloveniya 

İspaniya 
İsveç 
İsveçrə
Turkiyə 
Ukrayna 
Birləşmiş Krallıq
Vatikan 
 

 


