
BOSCH CONDENS 9000I WM
titánüveg borítású kazán

– Érintőgombos vezérlés
–  30 kW fűtési/HMV teljesítmény
–  Széles moduláció 1:10
–  Beépített melegvizes tároló:  

100, 150 és 210 liter szolár  
csőkígyóval

–  Kompakt hidraulikus  
csatlakozás 

megérkezett! 
A fűtéstechnika jövője

Visszaküldési cím: 
Robert Bosch Kft., Termotechnikai üzletág 
Marketing osztály
1103 Budapest, Gyömrői út 104.

A promócióban részt vevő termékek

Condens 2000W ZWB 24-1 RE 23 7 736 900 631

Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 7 736 900 786

WBC 24-1 DE 23 7 736 900 787

Condens 3000W ZWB 28-3 CE 23 7 736 900 598

ZSB 14-3 CE 23 7 736 900 600

ZSB 22-3 CE 23 7 736 900 599

Condens 2000F CONDENS 2000F 16 7 731 600 026

CONDENS 2000F 30 7 731 600 027

CONDENS 2000F 42 7 731 600 028

Condens 3000F CONDENS 3000F 16 7 731 600 029

CONDENS 3000F 30 7 731 600 030

Condens 5000WT ZWSB 30-4 E 7 716 701 491

Condens 5000FM ZBS 14/100-3 SE 23 7 738 100 517

ZBS 22/100-3 SE 23 7 738 100 493

ZBS 30/150-3 SE 23 7 738 100 509

ZBS 22/210-3 SOE 23 7 738 100 498

Condens 7000W-WT ZSBR 28-3 E 23 7 738 100 430

ZWBR 35-3 E 23 7 738 100 433

ZBR 42-3 A 7 712 231 462 984

ZWSB 22/28-3 E 7 716 701 508

Condens 9000i WM GC9000iWM 30/100 S 7 738 100 741

Condens 9000i WM GC9000iWM 30/150 S 7 738 100 742

Condens 9000i WM GC9000iWM 30/210 S 7 738 100 743

Szeretné megnyerni a Bosch vadonatúj kondenzációs kazánját  
vagy az 5 db CT100 okosszabályzó egyikét?
Vásároljon a promóciós időszakban 2 db kondenzációs kazánt*, töltse ki ezt a szórólapot és küldje vissza címünkre  
vagy dobja be a kereskedelmi partnereinknél található gyűjtőládába a vásárlást igazoló számla** másolatával együtt! 

Címünk:
Robert Bosch Kft., Termotechnikai üzletág Marketing osztály, 1103 Budapest, Gyömrői út 104.

*A promócióban résztvevő termékek listáját ld. a negyedik oldalon
** A beváltás folyamatát kizárólag csak hiánytalanul kitöltött adatok esetén indítjuk el. Szállítólevelet, olvashatatlan számlát nem fogadunk el! 
A promóció időtartama: 2016.11.07 – 2017.02.28.



Név:  .............................................................................................................................................................................

Cégév:  .........................................................................................................................................................................

Cím:  ............................................................................................................................................................................

E-mail cím:  ...............................................................................................................................................................

Telefonszám:  ...  ...........................................................................................................................................................

Milyen tipusú kazánokat épít be? (Több választ is meg lehet jelölni)

   Lakossági   Projekt   Ipari 

  14–65 kw   65–400 kw   >400 kw

A felszerelt kazánok mekkora része Bosch/Buderus? (%)

Évente körülbelül hány kazánt szerel fel?

  1–15    15–30   30 felett   vagy éves érték …………… mHUF

Jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy  
a Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cégjegyzékszám: 01-09-079217),  
közvetlen megkeresés módszerével – ideértve különösen az e-mail-t, SMS-t, MMS-t, telefonos megkeresést – 
részemre hirdetést tartalmazó közléseket küldjön. (A Robert Bosch Kft. adatkezelési tájékoztatója  
az alábbi linken érhető el: http://www.bosch-climate.hu/boschrol/hirlevel/adatkezeles.html) 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim valósak és pontosak, és hozzájárulok ahhoz, 
hogy ezen adatokat a Robert Bosch Kft. marketing kommunikációs célokból kezelje. Tudomásom van róla, hogy 
jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A nyilatkozat visszavonása  
a hirdetést tartalmazó e-mailben található linken keresztül, vagy a bosch-termotechnika@hu.bosch.com e-mail 
címen kezdeményezhető.   

Dátum: …………………………………………………………

Aláírás:  …………………………………………………………

Tájékozatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez az Ön által megadott e-mail címre egy a me-
gerősítéshez szükséges linket tartalmazó e-mailt fogunk küldeni. A regisztárcióját a levélben található linkre  
kattintással aktiválhatja, a hírlevelünk címzettjei közé az aktiválást követően kerül.

Regisztrációs lap

„Condens 9000i WM PROMÓCIÓ”
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTETELEK

I.  Hatály, fogalmak, összeférhetetlenségi okok, a promóció időszaka
1.   Jelen „CONDENS 9000I WM PROMÓCIÓ” általános szerződési feltételek 

(továbbiakban: Condens 9000i WM ÁSZF) 2016. november 7. napján lép 
hatályba és visszavonásig hatályban marad.

2.   Jelen ÁSZF-ben a Robert Bosch Kft. a továbbiakban Bosch, míg a promó-
cióban részt vevő vállalkozók Promótált elnevezéssel szerepelnek, továb-
bá Bosch és Promótált együttesen Felek elnevezéssel szerepel. Promótált 
alatt azon promócióban részt vevő épületgépészeti kivitelező vállalkozást 
értünk, aki a lentebb (promóciós termék) megnevezett Bosch terméket 
vásárol nagykereskedőtől, a promóció ideje alatt, és azt a terméket végfel-
használó részére értékesíti, beszereli.
A következő Bosch termékekre vonatkozik a jelen Condens 9000i WM 
ÁSZF, mely a továbbiakban promóciós termék megjelöléssel szerepel:
Condens 2000W ZWB 24-1 RE 23  7 736 900 631

Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23  7 736 900 786 
WBC 24-1 DE 23  7 736 900 787 

Condens 3000W
ZWB 28-3 CE 23  7 736 900 598 
ZSB 14-3 CE 23  7 736 900 600 
ZSB 22-3 CE 23  7 736 900 599 

Condens 2000F
CONDENS 2000F 16  7 731 600 026 
CONDENS 2000F 30  7 731 600 027 
CONDENS 2000F 42  7 731 600 028 

Condens 3000F CONDENS 3000F 16  7 731 600 029 
CONDENS 3000F 30  7 731 600 030 

Condens 5000WT ZWSB 30-4 E  7 716 701 491 

Condens 
5000FM

ZBS 14/100-3 SE 23  7 738 100 517 
ZBS 22/100-3 SE 23  7 738 100 493 
ZBS 30/150-3 SE 23  7 738 100 509 
ZBS 22/210-3 SOE 23  7 738 100 498 

Condens 7000W-
WT

ZSBR 28-3 E 23  7 738 100 430 
ZWBR 35-3 E 23  7 738 100 433 
ZBR 42-3 A  7 712 231 462 984 
ZWSB 22/28-3 E  7 716 701 508 

3. Összeférhetetlenségi okok
 A következő személyek nem jogosultak részt venni a promócióban:

a. nagykereskedő
b. azok az alkalmazottak (munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, 
iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatottak), akik a Bosch csoporthoz 
tartoznak, valamint azok hozzátartozói,
c. Bosch csoporthoz tartozó ügynökök
d. kiskereskedők, vagy az ő munkavállalóik
e.  továbbá mindazon természetes és jogi személy, aki a Bosch tevékeny-

ségéhez bármely módon kapcsolódik, ide nem értve a Bosch hivatalos 
szervizpartnereit 

f.  minden egyéb munkáltató munkavállalója, abban az esetben, ha nem ren-
delkezik munkáltatója írásbeli engedélyével.

4. A promóció időszaka
A promóció 2016 november 7-től 2017 február 28-ig terjed.
A promóciós jelentkezési lapok beérkezésének záró dátuma: 
2017. március 7. (továbbiakban: záró dátum)

II. Vonatkozó jogszabályok
1.  A promócióra a Ptk., a Versenytörvény, mindenkor hatályos adószabályok és 

a jelen ÁSZF szabályai az irányadóak. Ha bármely jogszabályi rendelkezés a 
jelen Condens 9000i WM ÁSZF-vel ellentétes rendelkezést tartalmaz és azt 
jogszabály külön nem tiltja, akkor jelen Condens 9000i WM ÁSZF előírási az 
irányadóak.

2.  Amennyiben bármely Promótált részt vesz a promócióban, a részvételével 
automatikusan, bármely külön hozzájárulás nélkül elfogadja a jelen Condens 
9000i WM ÁSZF rendelkezéseit.

III. Promóció feltételei
1.  A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Promótált a promóciós időszak 

alatt vásároljon kettő promóciós terméket és hogy a Promótált a megfelelően 
kitöltött jelentkezési lapot (továbbiakban: promóciós jelentkezési lap) és a vá-
sárlásról kiállított számlát a Robert Bosch Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 104. 
címére megküldje vagy a kereskedelmi partnernél az erre a célra kitett ládába 
bedobja a záró dátumig, utóbbinál 2017.02.28-ig. A jelen pontban rögzített do-
kumentumoknak legkésőbb a záró dátum napjáig a Boschhoz meg kell érkeznie.

2.  A vásárlásról kiállított számla másolati példányát kell a vételár kitakarásával 
Bosch részére megküldeni. Amennyiben Promótált az eredeti számlát küldi 
meg, azt a Bosch visszaküldi részére, azzal, hogy ebben az esetben érvényte-
len a promócióban való részvétel. A számlának tartalmaznia kell az áfa törvény 
169. §-ban rögzítetteket, de legalább az alábbiakat:

a. promóciós termék adatai és típusa,
b. a számla sorszáma,
c. a promóciós termék vételára kitakarva

3.  Olvashatatlan (a vételár kitakarását ide nem értve) számla megküldése érvény-
telen promócióban történő részvételnek minősül.

4.  A számlán kívül semmilyen más igazolása a vásárlásnak (átvételi elismervény, 
szállítólevél, megrendelés vagy annak visszaigazolása, vagy bármely más kéz-
zel írt dokumentum) nem elfogadató, azok Bosch részére való megküldése ér-
vénytelen promócióban történő részvételnek minősül.

5.  Bosch nem fogad el faxon, e-mailben vagy telefonon történő promócióban 

részvételt, csak és kizárólag a Bosch címére történő postai vagy személyes kéz-
besítés, illetve a kereskedelmi partner gyűjtőládájába való bedobás minősül a 
promócióban történő részvételnek.

6.  A promóció kizárólag nagykereskedelemben értékesített, új termék vásárlásá-
ra terjed ki, nem minősül e körbe tartozónak használt vagy sérült termék más 
kereskedelmi úton történő megszerzése.

7.  Ha a promócióban való részvételt nem hagyja jóvá a Bosch tekintettel arra, 
hogy a Promótált nem teljesítette a jelen Condens 9000i WM ÁSZF-ben rögzí-
tetteket, a promócióban való részvétel érvénytelen. A Bosch ebben az esetben 
indokolja döntését és lehetőséget ad arra, hogy ha a részvétel hibás adatok 
miatt érvénytelen, akkor a hibás adatokat a Promótált 14 napon belül kijavítsa.

8.  A promócióban egy Promótált többször is részt vehet, amennyiben a promó-
ciós időszak alatt újabb számlákkal meg tud felelni a promóció feltételeinek.

IV. Nyeremény
1.  A promócióban való résztvevők között 1 db Bosch Condens 9000i WM típusú ka-

zán, valamint 5 db CT 100 szabályzó kerül kisorsolásra 2017. március 14. napján.

V. Promótált kötelezettségei, kizáró okok
1.  Promótált köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni a promóció során 

és együttműködni Boschal. Semmilyen körülmények között nem rontathatja 
Bosch jó üzleti hírnevét.

2.  Promótált kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a sorsolás során nyer-
tesként kerül ki, a nyereményét csak üzleti célból, továbbértékesítés útján 
használja fel.

3.  Promótált kötelezettséget vállal arra, hogy minden esetben tájékoztatja vég-
felhasználót arról, hogy a Bosch jelen Condens 9000i WM ÁSZF-el érintett 
promócióban vesz részt, és a promóciós termékek végfelhasználók részére 
történő értékesítésével nyereménysoroláson vesz részt.

4.  Promótált kötelezettséget vállal arra, hogy csak hibátlan, jó minőségű,CE tanú-
sítvánnyal rendelkező promótált terméket értékesít végfelhasználók részére. 

5.  Promótált a jelen Condens 9000i WM ÁSZF-vel érintett promócióban való 
részvételével igazolja, hogy gázszerelői igazolvánnyal rendelkezik.

6.  Prómótált tudomásul veszi, hogy Bosch jogosult a Promótált promócióban való 
részvételének jogosultságát ellenőrizni. Boschnak joga van feltételezni, hogy 
Promótált megszegte a Versenytörvény vagy jelen Condens 9000i WM ÁSZF 
rendelkezéseit, beleértve, de nem kizárólagosan, hogy hamis információkat 
bocsátott a Bosch rendelkezésére, vagy meghamisította a rendelkezésre bo-
csátott adatokat. 

7.  Promótált részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bosch kezelhesse a 
Promótált nevét, cégadatait direkt marketing célokra.

8.  Boschnak nem célja, hogy Promótáltak olyan mennyiségben vásároljanak 
promótált termékeket, melyek már jogilag nem engedélyezettek. Promótált 
tudomásul veszi, hogy csak olyan végfelhasználóhoz kerülhet beépítésre a pro-
mótált termék, melynek befolyástól mentes érdekében áll a promótált termék 
megvásárlása, beszereltetése.

9.  Promótált tudomásul veszi, hogy Bosch amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
Promótált nem felel meg a jelen Condens 9000i WM ÁSZF feltételeinek, és 
esetében fennállnak a kizáró okok – úgy jogosult Promótált promócióban való 
részvételét érvénytelennek tekinteni, mely esetben nem jogosult a nyeremény-
sorolásban részt venni.

10.  Promótált tudomásul veszi, hogy – amennyiben Promótált magatartásával 
erre okot, alapot ad – Bosch a promóciós időszak egészére kizárhatja őt a 
promócióban való részvételből.

VI. Adatvédelem
1.  Bosch a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján 

bizalmasan a jelen Condens 9000i WM ÁSZF rendelkezéseivel összhangban 
kezeli, kizárólag a promócióban való részvétel érdekében, azzal összefüggő 
tevékenységében használja fel. Bosch a Promótáltak személyes adatainak ke-
zelésekor Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján jár el.

2.  A Promótáltak adatai a promóció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos 
adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. tör-
vény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli Bosch. Bosch a promócióban 
való részvétellel adott hozzájárulása alapján reklám célból e-mail üzeneteket, 
tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldhet Pro-
mótált részére. Promótált az e-mail üzenet alján található leiratkozásra utaló 
linkre történő kattintással bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart 
igényt ezen e-mailekre. 

3.  Bosch biztosítja, hogy Promótált személyes adatai harmadik félnek nem kerül-
nek átadásra.

VII. Bosch felelőssége
1.  Bosch jogosult jelen Condens 9000i WM ÁSZF-t – különös tekintettel a jogsza-

bályi változásokra és üzletpolitikája megváltozására – módosítani, felfüggesz-
teni, megszüntetni vagy törölni.

2.  Bosch kizárja a felelősségét azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, me-
lyek az alábbiakkal összefüggésben merülnek fel:

a. bármely technikai nehézség vagy üzemzavar,
b. bármely lopás, jogosulatlan hozzáférés, vagy 3. személy közrehatása esetén,
c.  a promóciós jelentkezési lap esetében, amennyiben az elkésett, elveszett, 

megváltoztatott, megsérült vagy rossz címre lett kézbesítve, akár a Bosch általi 
átvétele, előtt vagy azt követően,

d.  bármely adókötelezettség, mely a Promótált tevékenysége miatt merül fel (pl. 
mulasztási bírság. stb.).

Kelt, 2016. november 2. 


