Regulamento Campanha de Reembolso 2021:
Máquinas de Roupa Siemens
Receba até 150 Euros de reembolso na compra de uma máquina de secar roupa Siemens abrangida pela
campanha de reembolso.
Modelos abrangidos pela campanha e respetivo valor de reembolso:
WM14US69EP (reembolso €75),
WM14UT6XES (reembolso €75),
WM14UT60ES (reembolso €75),
WM14LPH0ES (reembolso €75)
WD4HU541ES (reembolso €150),
WN44G200ES (reembolso €100).
Requisitos de participação
A presente campanha destina-se exclusivamente a pessoas singulares, maiores de idade, consumidores finais
adquirente de uma máquina de lavar ou lavar e secar roupa da marca Siemens, conforme os dados constantes da
respetiva fatura de compra.
É condição de participação na campanha a apresentação de fatura validamente emitida, em conformidade com a
lei em vigor e de acordo com as regras da campanha, comprovativa da compra de uma das referências em
campanha.
Não serão consideradas válidas participações cujos dados de identificação do participante não coincidam com os
dados constantes da fatura.
Oferta não acumulável, limitada a uma participação e a um reembolso por pessoa singular. Não podem ser
cedidos, ou por qualquer forma transmitidos a terceiros, quaisquer direitos resultantes da presente campanha.
No caso de compra simultânea de dois ou mais produtos eletrodomésticos abrangidos pela presente campanha,
titulada por fatura legalmente emitida, o participante receberá reembolso por cada um dos produtos em causa,
desde que se encontrem satisfeitos todos os requisitos da campanha constantes no presente regulamento.
A entidade responsável pela campanha reserva-se o direito de exigir do participante a apresentação do original da
fatura de compra ou de quaisquer outros elementos identificativos essenciais à confirmação da identidade e dos
dados do participante, como condição para validação da participação na campanha e entrega da oferta.
A entidade responsável pela campanha reserva-se o direito de recusar quaisquer participações que não cumpram
os requisitos definidos para a presente campanha, ou perante qualquer facto ou elemento suscetível de constituir
suspeita de fraude.
No montante reembolsado está incluído o valor do IVA à taxa legal em vigor. A BSH Portugal reserva-se o direito
de proceder à regularização do IVA incluído no reembolso, comprometendo-se o participante a tomar todas as
diligências para proceder em conformidade com a Lei, designadamente à regularização do IVA, quando aplicável.
Após o recebimento do montante relativo à campanha de reembolso, e na ausência de resposta no prazo de cinco
dias, considera-se que o participante concordou e tomou conhecimento de todas as questões legais e fiscais
associadas.

A campanha é válida em Portugal entre 01 de Novembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2021, nos
estabelecimentos aderentes e limitada ao stock existente.
Estabelecimentos aderentes disponíveis em: https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/encontrar-loja
Não aplicável a vendas em regime de Outlet.

Mecânica de participação
Para participar terá que:
1.
2.

Fazer o registo do seu aparelho em MySiemens https://www.siemens-home.bshgroup.com/pt/mysiemens
Em www.siemens-home.bsh-group.com, aceda à página da campanha de reembolso e preencha o
formulário com os seguintes dados pessoais: Primeiro e último nome, contacto telefónico, endereço de
e-mail, morada completa, IBAN, fotografia da chapa do número de série do aparelho e cópia integral e
legível da fatura de compra da máquina em campanha (por favor, oculte o preço constante da fatura, por
exemplo, riscando o mesmo).

Só serão consideradas válidas as participações submetidas até ao dia 31 de Dezembro de 2021.
Após validação da participação, será reembolsado no prazo aproximado de 30 dias, sendo o pagamento efetuado
no dia 10 ou 25 (caso o prazo termine em dia feriado ou de descanso, transita para o primeiro dia útil seguinte).
Para qualquer esclarecimento adicional, por favor contacte: siemensmarketing@bshg.com

Declaração para efeitos fiscais
Nos termos e para os efeitos do número 5 do artigo 78.º do Código do IVA, com a participação na presente
campanha, o participante ao receber a transferência por parte da BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal,
Lda., para a conta bancária por si indicada no formulário de participação, confirma que tomou conhecimento do
correspondente valor de reembolso do imposto de Cashback da presente campanha de Siemens 2021.

Tratamento de dados pessoais
A empresa responsável pelo tratamento dos dados pessoais do titular é a BSHP Electrodomésticos, Sociedade
Unipessoal, Lda. (BSHP). Os dados pessoais recolhidos (Primeiro e último Nome, número de telemóvel, IBAN,
número de telefone, endereço de Email e morada completa) são indispensáveis para a BSHP executar esta
campanha.
A BSHP compromete-se a guardar confidencialidade dos dados e a tratar os mesmos em conformidade com a
legislação de Proteção de Dados em vigor.
O tratamento e o tempo de conservação dos dados estão limitados à finalidade acima indicada.
Tem o direito de aceder aos seus dados pessoais e solicitar a sua retificação com efeitos para o futuro enviando
uma comunicação para BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. através dos seguintes contactos:
BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda., Rua Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide ou
siemensmarketing@bshg.com.
Tem direito à portabilidade dos dados e a apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.
Direito de eliminação dos dados pessoais

Tem o direito de se opor ao tratamento, solicitar a eliminação dos dados ou retirar o seu consentimento, a todo o
tempo, com efeitos para o futuro enviando uma comunicação para BSHP Electrodomésticos, Sociedade
Unipessoal, Lda. através dos seguintes contactos:
Endereço eletrónico: siemensmarketing@bshg.com
Endereço postal: BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda., Rua Alto do Montijo, 15, 2790-012
Carnaxide
Disponibilizamos informação detalhada sobre o tratamento dos seus dados pessoais e sobre os seus direitos na
Informação sobre Proteção de Dados em https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/
Aplicabilidade do presente regulamento
A BSHP reserva-se o direito de proceder a alterações ao presente regulamento.
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