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1. Tak to działa: 
 
 Kup produkt z portfolio promocyjnych modeli firmy HOBART u autoryzowanego partnera 

zlokalizowanego w kraju do dnia 31.01.2021.  

 Zapytaj swojego lokalnego dealera o promocję HOBART CASHBACK i otrzymaj  dodatkowy rabat na 

zakupioną maszynę w wysokości upustu wymienionego w tabeli dla danego modelu. 

 

W przypadku pytań napisz na adres tomasz.krake@hobart.de lub zadzwoń pod numer +48 790 828 828. 

 

2. Modele objęte promocją  
 
Technika zmywania:

 
Wartość rabatu określona przy kursie 1 EURO = 4.40 PLN 

 

 

 

 

 

 

 WARUNKI PROMOCJI CASHBACK 
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Technika gotowania & Przygotowanie żywności: 

 
Wartość rabatu określona przy kursie 1 EURO = 4.40 PLN 
 

3. Warunki promocji 

 Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i 

posiadających numer VAT.  

 W promocji mogą brać udział wszystkie osoby, które w momencie promocji ukończyły 18. rok życia.  

 Premia przeznaczona jest za produkty, które znajdują się na liście modeli objętych promocją.  

 Produkt musi być zakupiony u autoryzowanego partnera sprzedażowego firmy HOBART. 

 Wymagana data rachunku musi zawierać się pomiędzy 01.06.2020 a 31.03.2021.  

 Urządzenia używane są wyłączone z promocji.  

 Za każde urządzenie można otrzymać tylko jedną premię.  
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 Urządzenia, które nabyte zostały na specjalnych warunkach cenowych, są wyłączone z promocji. W 

przypadku odstąpienia od umowy kupna nie przysługuje prawo uczestnictwa w promocji. W 

przypadku zwrotu urządzenia premię należy zwrócić, jeśli nastąpiła już wypłata premii. Firma 

będzie dochodzić swoich roszczeń prawnie.  

 Uczestnicy, którzy naruszą regulamin promocji, podadzą nieprawidłowe informacje, albo sięgną do 

niedozwolonych narzędzi, mogą zostać wyłączeni z akcji promocyjnej. Jeśli zastosowane zostanie 

wyłączenie z promocji, HOBART jest uprawniony – także w późniejszym czasie – do żądania zwrotu 

wypłaconych premii.  

 Ta promocja nie łączy się z innymi promocjami firmy HOBART GmbH.  

 Zastrzega się możliwość zmian niniejszych warunków w dowolnym czasie. Biorąc udział w tej 

promocji firmy HOBART, obowiązują warunki obecnie zamieszczone pod adresem 

www.hobart.pl/cashback. W przypadku zainteresowania należy sprawdzić warunki promocji przed 

skorzystaniem z oferty. Gdyby pojedyncze postanowienia warunków uczestnictwa w promocji były 

nieważne w części lub w całości, to ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.  

 Droga prawna jest wykluczona. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. 

 W pozostałym zakresie obowiązują Ogólne warunki handlowe firmy HOBART GmbH. 

 

4. Informacja o ochronie danych osobowych 

HOBART GmbH (zwany w dalszej części „Hobart" wzgl. „my" lub "nas") Cieszy się z Twojego zainteresowania, 

związanego z naszym przedsiębiorstwem i jego produktami oraz promocjami. Ochrona Twojej sfery 

prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji 

handlowych, jest dla nas ważne i uwzględniamy je w naszych kontaktach handlowych. Przetwarzamy dane 

osobowe w sposób poufny i jedynie zgodnie z prawem.  

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne stanowią istotną część naszej polityki 

przedsiębiorstwa. Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się pod adresem 

www.hobart.pl/polityka-prywatnosci. 

5. Adres kontaktowy 

HOBART GmbH 

Robert-Bosch-Straße 17 

77656 Offenburg 

Niemcy 

 

Telefon: +49 781 600-2820 

Adres mailowy: info-export@hobart.de 
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