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1. Az Akció szervezője
A jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételek szerint lebonyolí-

info@saunierduval.hu
www.saunierduval.hu

tásra kerülő un. „Talált Pénz Akció” (a továbbiakban: Akció) szervezője a
Vaillant Saunier Duval Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 1. adószáma: 10615629-2-43, a továbbiakban: Szervező). Szerevező rögzíti, hogy
az Akció a Szervezőt is magában foglaló nemzetközi vállalatcsoport általános
promóciós tevékenységének a keretében kerül megvalósításra.
2. Az Akcióban résztvevő cégek és Egyéni Vállalkozók (továbbiakban:
Résztvevők)
A Szervező által lebonyolított Akcióban kizárólag azok vehetnek részt, akik
az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:


jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (Bt., Kft., EV., stb.)



Magyarországon bejelentett székhellyel rendelkeznek,



Gázkészülékek felszerelésével gazdasági tevékenységük körében
foglalkoznak (kivitelezők), főtevékenységük TEÁOR száma cégek
esetében 4322 ’08 – Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés,
vagy 3312 ’08 – Ipari gép, berendezés javítás, egyéni vállalkozók
esetében az Önálló Vállalkozók Tevékenységi jegyzék kódja (ÖVTJkód) 4322-vel kezdődik.



nem tartoznak az Akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek érdekeltségi körébe.

3. Az Akció időtartama
Az Akció 2017.09.18-tól 2017.12.31-ig tart.
Az Akciót a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja,
illetve módosíthatja. A Szervező jogosult továbbá jelen Részvételi szabályzatot a 11. pont alatt meghatározott honlapon történő közzététellel bármikor
módosítani.
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4. Az Akcióban résztvevő termékek
Az Akcióban a Szervező által Magyarországon forgalmazott, a következőkben felsorolt gázkészülék típusok vesznek részt:


0010020408 Semiatek Condens 24



0010020409 Semiatek Condens 28

5. Az Akció leírása
Az Akcióban a 4. pontban felsorolt gázkészülékek végfelhasználónál történő
igazolt beszerelése esetén a Szervező honlapjáról letölthető „Talált Pénz Akció Igénylőlap” (a továbbiakban Igénylőlap) kitöltésével és Szervezőhöz történő eljuttatásával a Résztvevő az igénylőlapon feltüntetett összeg visszatérítésre válik jogosulttá. A visszatérített összeg adóköteles. A Résztvevőnek a
készülékben található gyártási sorozatszám-matricát az igénylőlapon jelölt
helyre kell ragasztania és a további adatmezőket hiánytalanul ki kell töltenie.


A visszatérítés értéke készülékenként: 10.000 HUF, amely összeget
bevételként kell elszámolni.



Az igénylő lapot postán vagy személyesen, eredeti példányként kell
a Szervezőhöz eljuttatni. Az Akcióban elektronikusan vagy másolatban megküldött igénylő lapok, vonalkódok nem vehetnek részt.



Az igénylőlap Szervezőhöz történő legutolsó beérkezésének határideje: 2017.12.31. Ezt követően beérkezett igénylőlapokat a Szervező nem fogad el, függetlenül a szerelés tényleges időpontjától.

6. Az Igénylőlapra vonatkozó egyéb feltételek


Az Igénylőlap kizárólag online, a Szervező weboldalán letölthető formában érhető el.



Egy darab Igénylőlap nyomtatványon maximum 3 db igény érvényesíthető.



Az esetlegesen egy készülékről beérkező több, egyforma azonosító
kód esetén a visszatérítésre a korábban feldolgozásra került kódot
beküldő Résztvevő válik jogosulttá. Az Igénylőlapon szereplő sorozatszám érvénytelensége esetén a Résztvevő a Szervezőtől értesítést kap.



Az igénylőlapon csak és kizárólag a készülék burkolata alatt található
vonalkódos matrica fogadható el. Visszatérítésre a csomagoláson található vagy a kézzel beírt vonalkód nem jogosít!
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A visszatérítéssel kapcsolatos adóterheket a Résztvevő köteles viselni. A visszatérítés a résztvevő bankszámlájára történik.

7. A Résztvevők valódiságának vizsgálata
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Akcióban résztvevőket akár
az Akció ideje alatt is megkeresse annak érdekében, hogy megvizsgálja a
Résztvevő jogosultságát az Akcióban való részvételre. Abban az esetben, ha
legkésőbb a megkeresést követő 10 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Résztvevővel, illetve ha a megkeresett Résztvevő nem erősíti meg
valódiságát, akkor részvételét a Szervező érvénytelennek tekinti és fenntartja
a jogot, hogy a Résztvevőt kizárja az Akcióból.
8. Az Akcióból történő kizárás kritériumai
A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok,
akik az alább meghatározott magatartások bármelyikét megvalósítják:


bármilyen fórumon (offline vagy online) a Saunier Duval jó hírnevét,
üzleti érdekeit, vagy



bármely más Résztvevő személyhez fűződő jogait sértő megjegyzést
tesznek,



etikátlan, az üzleti tisztesség követelményeivel össze nem egyeztethető módszerekkel vesznek részt az Akcióban,



fiktív, nem valós személyek adatait adják meg, vagy fiktív nem valós
széria számot tüntetnek fel



a Részvételi Szabályzatban foglaltakat megszegik, vagy annak nem
felelnek meg.

9. Adatkezelés, adatvédelem
A Résztvevők tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek, azaz a
Vaillant Saunier Duval Kft.-nek adják meg. A Résztvevők által rendelkezésre
bocsátott információkat kizárólag az Akcióval kapcsolatos kapcsolatfelvétel
miatt használjuk.
A Szervező gondoskodik az átadott adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra
hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Szervező biztosítja a Résztvevőt, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.
A Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőknek arra, hogy a nyilvántartott
adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti adatainak
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helyesbítését, illetőleg törlését is. Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatással

kapcsolatban

felmerülő

kérdéseit

e-mail-ben

az

info@saunierduval.hu e-mail címen teheti fel Szervezőnek.
10. Felelősség kizárás, vis major
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért az Akcióban való részvétel során, az Akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az Akció során bekövetkezett késésekből
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, valamint amennyiben a 4. pont szerinti készülékek esetleges készlethiány vagy
bármely egyéb ok miatt nem állnak rendelkezésre a kereskedő partnernél,
kizárja a felelőséget a készülék csomagolásában található vonalkódos matrica elvesztésért, megsemmisülésért, olvashatatlansága esetén is.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az Akció időtartama alatt az Akció leírását, valamint a letölthető Igénylőlapot tartalmazó weboldal technikai
okokból időszakosan nem érhető el.
A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy az Akció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint letöltési sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.
11. Információ az Akcióról
Az Akcióval kapcsolatos további, részletes információk elérhetőek:


Személyesen: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 1. címen,



Telefonon: +36.1.464.7805 vagy a +36.1.464.7824 számon,



Interneten: www.saunierduval.hu oldalon,



E-mailben: info@saunierduval.hu címre küldött üzenettel.



Az Akció Szabályzata megtalálható a www.saunierduval.hu internetes oldalon.



Az

Akció

hivatalos

elektronikus

levelezési

címe:

info@saunierduval.hu

4/5

12. Egyéb
12.1. Szervező a visszatérítés megvalósulásáig kizárhatja az Akcióból azt a
Résztvevőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban előírt feltételeknek. A
Résztvevő téves vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
12.2. Az Akcióban kizárólag az eredeti csomagoláson található termékazonosító címkék vehetnek részt és nem fogadható el semmilyen sokszorosítással, elektronikus vagy fotótechnikai eljárással készült másolat még abban az
esetben sem, ha az egyébként az eredeti termékazonosító címke felhasználásával készült. A termékazonosító címkék eredetiségével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
12.3. A beérkező termékazonosító címkék hiányossága és/vagy hibája (pl.
névelírás, címelírás, szelvény hiányossága vagy felismerhetetlensége stb.)
miatt a feldolgozás elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezőt felelősség
nem terheli.
Az Akcióban való részvétel a jelen hivatalos részvételi szabályok automatikus
elfogadását jelenti, és az Akcióban való részvétellel a Résztvevők kifejezetten rögzítik, hogy megfelelnek a Részvételi Szabályzat 2. pontja szerinti részvételi követelményeknek. A Résztvevők az Akcióval, a Részvételi Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak.

Budapest, 2017. szeptember 18.

Vaillant Saunier Duval Kft.
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