
  

Dodatek č. 1 
k pravidlům marketingové akce „Bosch Cashback Podzim 2021“ 

 
Účelem tohoto Dodatku č. 1 je závazná úprava marketingové akce „Bosch Cashback Podzim 
2021“ (dále jen „marketingová akce“ nebo „akce“) 
 
Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, 
PSČ 158 00, IČ: 25126954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).  
  
Organizátorem akce je společnost Revolta, s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 
972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 101439 (dále jen „organizátor“).  
 
V souladu s ustanovením čl. 7. „Závěrečná ustanovení“, odst. 6. úplných pravidel marketingové 
akce se rozhodl pořadatel akce upravit tato pravidla, a to tak, že: 
 
I. Původní znění bodu 2. „Termín a místo konání akce“: 
 

Akce probíhá v termínu od 1. 10. 2021 do 15. 12. 2021 (dále jen „doba konání akce“) v kamenných 
i internetových prodejnách se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. provozovatelé 
těchto prodejen mají sídlo na území České republiky  (dále jen „místo konání akce“). Registrace je 
možná v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021. 
se nahrazuje zněním: 
 

Akce probíhá v termínu od 1. 10. 2021 do 15. 12. 2021 (dále jen „doba konání akce“) v kamenných i 
internetových prodejnách se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. provozovatelé 
těchto prodejen mají sídlo na území České republiky  (dále jen „místo konání akce“). Registrace je 
možná v termínu od 1. 10. 2021 do 28. 2. 2022.  
 
II. Dobou konání soutěže v ostatních ustanoveních úplných pravidel marketingové akce je myšlena 

doba konání akce ve znění tohoto Dodatku č. 1. 
 
III. Tato změna pravidel ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.akce-

bosch.cz  
 

Ostatní ustanovení úplných pravidel marketingové akce zůstávají touto změnou ve znění Dodatku   
č. 1 nedotčena. 

 
 
V Praze, dne 13. 12. 2021 
 
. 


