Podmínky akce Cashback AKU program - Čím více koupíte, tím více Vám vrátíme!
1) Akce platí na vybrané AKU produkty značek BOSCH, MAKITA a STANLEY zakoupené od 1.4. do 31.5.2021 u
T.S.BOHEMIA a.s.
2) Cashback lze nárokovat až do 30.6.2021.
3) Platí pouze na vybrané AKU nářadí a AKU zahradní techniku značek BOSCH, MAKITA a STANLEY:
https://www.tsbohemia.cz/cashback-aku-program-makita-aku-naradi_c45707.html
https://www.tsbohemia.cz/cashback-aku-program-bosch-aku-naradi_c45709.html
https://www.tsbohemia.cz/cashback-aku-program-stanley-aku-naradi_c45711.html
https://www.tsbohemia.cz/cashback-aku-program-makita-aku-zahradni-technika_c45708.html
https://www.tsbohemia.cz/cashback-aku-program-bosch-aku-zahradni-technika_c45710.html
4) Akce se nevztahuje na příslušenství k AKU nářadí. (sady bitů a vrtáků, brašny, náhradní baterie a podobně)
5) Pro získání cashbacku je nutné zakoupit minimálně 2 kvalifikované AKU produkty, za každý kvalifikovaný
produkt dostane zákazník 300 Kč cashback. Maximální možný cashback je 1500 Kč.
1 zakoupený AKU produkt (kvalifikovaný)
2 zakoupené AKU produkty (kvalifikované)
3 zakoupené AKU produkty (kvalifikované)
4 zakoupené AKU produkty (kvalifikované)
5 zakoupených AKU produktů (kvalifikovaných)
6 a více zakoupených AKU produktů (kvalifikovaných)

Nárok na cashback nevzniká
Cashback 300 Kč
Cashback 600 Kč
Cashback 900 Kč
Cashback 1200 Kč
Cashback 1500 Kč

6) Cashback lze nárokovat i na 2 a více stejných produktů nebo produktů různých značek z kvalifikovaného
seznamu.
7) Platná registrace cashbacku může být provedena nejdříve 15 dní od nákupu produktů a musí být provedena
nejpozději do 30.6.2021.
8) Cashback je připsán na účet uvedený v registračním formuláři.
9) Cashback nelze vyplatit jinak než na uvedený bankovní účet.
10) Na jednu fakturu lze cashback nárokovat pouze jednou a jeden zákazník (ID) může po dobu platnosti akce žádat
o cashback max. 2-krát.
11) Při nárokování cashbacku u faktury, která byla vystavena na firmu, je nutné oboustranné potvrzení vystaveného
dobropisu odpovědnou osobou.
12) Aby bylo možné cashback uplatnit musí být všechny produkty uvedeny v jedné objednávce.
13) Akce je platná pouze pro koncové zákazníky, kteří nakupují zboží v cenových kategoriích PL a K3. Z akce jsou
vyloučeni dealeři (D) a distributoři.

Postup, jak cashback získat
1) Zakupte 2 a více kvalifikovaných AKU produktů značek BOSCH, MAKITA nebo STANLEY.
2) Registrujte váš nákup (nejdříve 15 dní od nákupu produktů a nejpozději 30.6.2021).
3) Peníze získáte do 30 dnů od ověření registrace.
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