Reglement van het Programma Easy Way
Werking van het Programma Easy Way dat is opgezet door
Robert Bosch België– Automotive Aftermarket – Henri
Genessestraat 1 – 1070 Brussel
Grondgebied: België en het Groothertogdom Luxemburg
Begin van de actie:

1 april 2013

Begunstigde: Elke consument – natuurlijke persoon – die vanaf 1 januari 2013 voor
persoonlijk gebruik een accu van het merk Bosch (referenties in bijlage) heeft gekocht bij een
verkooppunt in België of Luxemburg.

Principe
Om deel te nemen aan het Easy Way-programma, hoeven de Begunstigden van het programma
alleen maar een Bosch-accu te kopen (referenties in bijlage) en zich binnen 4 weken (28 dagen) na
aankoop te registreren op de site www.bosch-easyway.be door het inschrijfformulier in te vullen.
Vervolgens moeten ze een kopie van hun aankoopbewijzen opsturen naar het volgende adres zich
binnen 4 weken (28 dagen):
Bosch Communication Center
Customer service - Easy Way
Toernooiveld 306
6525 EC - Nijmegen
Nederland
De Begunstigde mag de aankoopbewijzen ook elektronisch (via scan of foto) versturen naar het
volgende adres, op voorwaarde dat ze perfect leesbaar zijn: easyway.be@nl.bosch.com
Al deze documenten worden gedurende 4 maanden elektronisch bewaard en vervolgens vernietigd.
Alleen de formulieren die binnen de gestelde termijn zijn ingediend, worden als geldig beschouwd en
in behandeling genomen. Onvolledige, ongeldige of onleesbare formulieren worden niet in
behandeling genomen. Bosch is niet aansprakelijk voor om het even welk probleem dat een
deelnemer kan hebben met zijn computer, zijn verbinding of elk ander technisch defect bij het
doorsturen van het formulier via de website www.bosch-easyway.be
Na registratie op de website ontvangt de Begunstigde per e-mail een bevestiging.
Indien de inschrijving wordt bevestigd, geeft ze recht op de volgende voordelen (afhankelijk van het
aangeschafte accumodel):

S3

S4

S5

Pechhulp als de pech te wijten is aan de
Bosch-accu*

X

X

X

Een jaar garantieverlenging**

X

X

X

Een accutest bij een van onze partners***

X

X

X

Het hele jaar door toegang tot onze
aanbiedingen

2 per jaar

3 per jaar

4 per jaar

Advies en tips over recyclen

X

X

X

* Geldt niet, indien de accu niet-conform gemonteerd of gebruikt is of indien de accu niet geschikt is
voor het voortuig. Aanbod beperkt tot een maal pechverhelping gedurende de levensduur van de
accu.
** Garantie geldt niet, indien de accu niet-conform gemonteerd of gebruikt is of indien de accu niet
geschikt is voor het voertuig. Indien de accu wordt verwisseld in het kader van de garantie, wordt de
Easy Start-service tegelijk met de Easy Garantie-service gedeactiveerd, maar blijven de
geldigheidstermijnen van het programma ongewijzigd.
***Zie de lijst op de website www.bosch-easyway.be. Aanbod beperkt tot een test gedurende de
levensduur van de accu.
Bijzondere voorwaarden voor auto's met start/stop*
In een auto met start/stop moet een S4EFB- of S5AGM-accu gemonteerd zijn. Een ongeschikte
accu kan onherstelbare gevolgen hebben voor de accu en voor het start/stop-systeem.
Indien er een ongeschikte accu is gemonteerd in een auto met start/stop, behoudt Bosch zich
het recht voor om de opname van de automobilist in het programma te weigeren of hem van
het programma uit te sluiten.
Elke Begunstigde mag onder dezelfde naam voor persoonlijk gebruik maximaal twee Bosch-accu's
registreren.
Bij frauduleuze deelname wordt de Begunstigde uitgesloten van het programma en wordt elke
deelname nietig beschouwd.
Niet-naleving van het Reglement leidt tot uitsluiting van de Begunstigde.
De persoonsgegevens die eventueel verzameld worden, worden alleen gevraagd om het Programma
goed te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden om administratieve redenen bewaard in de
gegevensbank van Bosch. Deze gegevensbank is aangemeld bij de CPVP-CBPL (België) en bij de
CNPD (Groothertogdom Luxemburg). Deze gegevens worden gebruikt overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Indien een Begunstigde zijn deelname aan het programma ongedaan wenst te maken, moet hij zijn
beslissing mededelen aan easyway.be@nl.bosch.com. Bosch zal zijn gegevens dan verwijderen.

Het Programma is onderworpen aan de Belgische wet. Deze is uitsluitend van toepassing op
eventuele klachten over de toepassing of de interpretatie van het Reglement en/of in verband met het
Programma. Elk geschil zal uitsluitend vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

Het programma en alle informatie die online wordt geplaatst op de speciale website, worden indicatief
gegeven, zonder welke garantie dan ook. Alle rechten zijn voorbehouden.
Indien een bepaling van het Reglement door een bevoegde rechter nietig of ontoepasselijk verklaard
zou worden, zal de nietigheid of ongeldigheid van deze bepaling geen afbreuk doen aan de geldigheid
van alle overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.
Alle vragen of opmerkingen over het programma of het Reglement moeten gericht worden aan
easyway.be@nl.bosch.com. Iedereen die daarom verzoekt, kan per post een kopie van onderhavig
Reglement toegestuurd krijgen.

Bijlage
Betrokken referentienummers
0092S30000
0092S30010
0092S30020
0092S30030
0092S30041
0092S30050
0092S30060
0092S30070
0092S30080
0092S30120
0092S30130
0092S30160
0092S30170
0092S40001
0092S40010
0092S40020
0092S40040
0092S40050
0092S40060
0092S40070
0092S40080
0092S40090
0092S40100
0092S40110
0092S40130
0092S40180
0092S40190
0092S40200
0092S40210
0092S40220
0092S40230
0092S40240
0092S40250
0092S40260
0092S40270
0092S40280
0092S40290
0092S40300
0092S50010
0092S50020

0092S50040
0092S50050
0092S50060
0092S50070
0092S50080
0092S50100
0092S50110
0092S50130
0092S50150
0092S5E050
0092S5E070
0092S5E080
0092S5E100
0092S5E110
0092S60050
0092S60080
0092S60110
0092S60130
0092S60150
0092S5A050
0092S5A080
0092S5A110
0092S5A130
0092S5A150
0092S4E050
0092S4E070
0092S4E080
0092S4E100
0092S4E110

