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1. Evo kako: 

• Do 30. 09. 2021. kupite proizvod iz asortimana HOBART akcijskih modela (vidi tablicu u nastavku) 

kod distributera u Hrvatskoj.  

• Pitajte prodajnog partnera za HOBART GET READY! FUTURE BONUS akciju i odmah osigurajte 

povrat novca u iznosu ovisno o odabranom proizvodu iz promocije. 

Ako imate pitanja, obratite nam se na adresu info-export@hobart.de ili telefon +49 781 600-2820 

 

2. Akcijski modeli koji uključuju nagradu 
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3. Uvjeti akcijske ponude 

• Akcijska ponuda vrijedi isključivo za obrtnike s PDV ID brojem. 

• U akciji mogu sudjelovati sve osobe koje su prethodno navršile 18. godina.  

• Nagrada se daje isključivo za proizvode koji su navedeni u gornjoj tablici kao akcijski modeli.  

• Proizvod mora biti kupljena kod distributera u Hrvatskoj.  

• Datum na računu mora biti između 01. 03. 2021. i 31. 10. 2021.  

• Akcijska ponuda ne odnosi se na rabljene perilice.  

• Za svaku perilicu može se dobiti samo jedna novčana nagrada.  

• Strojevi koji su kupljeni po posebnim cijenama nisu uključeni u akcijsku ponudu. U slučaju 

raskidanja kupoprodajnog ugovora nemate pravo sudjelovati u akcijskog ponudi. Pri povratu 

proizvoda potrebno je vratiti i novčanu nagradu ako je već isplaćena. Pravo na povrat novca stupit 

će na snagu.  

• Sudionicima koji prekrše uvjete akcijske ponude, navedu netočne podatke ili se služe 

nedopuštenim sredstvima može se uskratiti pravo na akcijsku ponudu. Ako se utvrdi neki od 

kriterija za uskraćivanje prava, tvrtka HOBART ima pravo naknadno zatražiti povrat isplaćene 

nagrade.  

• Ova akcijska ponuda ne može se kombinirati s drugim akcijskim ponudama tvrtke HOBART GmbH.  

• Zadržavamo pravo izmjene svih uvjeta u bilo kojem trenutku. Kada sudjelujete u ovoj akcijskoj 
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ponudi tvrtke HOBART, primjenjuju se uvjeti dostupni na stranici www.hobart-export.com/get-

ready-hr. Stoga prije korištenja akcijske ponude uvijek provjerite njezine uvjete radi vašeg vlastitog 

interesa. Ako su pojedinačni propisi iz ovih uvjeta sudjelovanja nevažeći ili nepotpuni ili ako postanu 

nevažeći ili nepotpuni, to ne utječe na valjanost ostalih uvjeta.  

• Sudski postupak nije moguć. Vrijede zakoni Savezne Republike Njemačke. 

• Također vrijede Opći uvjeti poslovanja tvrtke HOBART GmbH.  

 

4. Napomena o zaštiti podataka 

Tvrtki HOBART GmbH (u nastavku „Hobart”, odnosno „mi” ili „nas”) drago je što se zanimate za naše 

poduzeće te naše proizvode i akcijske ponude. Zaštita vaše privatnosti prilikom obrade osobnih podataka te 

sigurnost svih poslovnih podataka važna je stavka našeg poslovanja. Osobne podatke obrađujemo 

povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima.  

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio politike našeg poduzeća. Odredbe o zaštiti podataka 

dostupne su na stranici www.hobart-export.com/privacy-policy. 

5. Adresa za kontakt 

HOBART GmbH 

Robert-Bosch-Straße 17 

77656 Offenburg 

Njemačka 

 

Telefon: +49 781 600-2820 

Adresa e-pošte: info-export@hobart.de 
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