A Festo Kft. „Online Shop” promóciójának szabályzata
1. A Festo Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34, cégjegyzékszám: 01-09-060461,
továbbiakban: Szervező), minden olyan természetes és nem természetes személy
(társaság/egyéni vállalkozó) részére (továbbiakban: Ügyfél) szervez promóciót, aki a Festo
Online Shop-on keresztül adja le rendelését.
2. A promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2017. február 15. - 2017. július 31.
3. A promóció szervezője: a Festo Kft.
4. Promóció
Az Ügyfél fent megadott periódusban, a promóciós füzet segítségével gyűjtheti a Online
Shopon keresztül feladott rendeléseiket. A rendelések értéke a 6 hónap alatt kumulálódik, és
a promóció végén háromféle kategória közül választhatja ki a rendelési értéknek megfelelő
ajándékot.
5. A promócióban való jogosultság feltételei
a) Egy cégtől maximum 3 füzet küldhető vissza, vagyis összesen 3, Online Shop
felhasználónévvel rendelkező személy vehet részt a promóciónkban.
b) Minden OS azonosítóval játszó személy maximum 1 füzetet küldhet vissza a promóció ideje
alatt.
c) Cégcsoport esetén egy cégnek számít a Festo‑nál önálló vevőszámmal rendelkező egység.
d) Minden gyűjtőfüzethez egy Online Shop felhasználó társítható.
6. A promóció menete
a) A Festo által adott gyűjtőfüzetben a rendeléseket mindenkinek egyedileg kell vezetni, a
rendelések nettó, ÁFA nélküli értékét számolva.
b) A füzetet 2017. augusztus 1–15. között a Festo Kft. címére kell visszaküldeni: 1037
Budapest, Csillaghegyi út 32–34.
c) A Festo Kft. a visszaküldött füzetben szereplő rendeléseket egyezteti a rendszerében
megjelent rendelésekkel. Amennyiben eltérés mutatkozik, úgy telefonon felvesszük a
kapcsolatot a megadott adatok alapján. Amennyiben a rendelések megegyeznek, az
ajándékok kiküldésre kerülnek, 2017. szeptember 15-től.
8. Az ajándék átadása az Ügyfél által megadott címre, postai úton, futárszolgálattal vagy a
Festo mérnök-szaktanácsadó kollégáin keresztül történik.
Az Ügyfél jelen promócióban való részvétellel az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nevét és a lak- vagy postázási címét a Szervező kezelje
és azt a postának vagy a futárszolgálatnak az ajándékok kézbesítése céljából átadja.
9. Az ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Promóciós szabályzatban
kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások az Ügyfelet terhelik. Jelen
szabályzatban rögzített promócióval kapcsolatosan felmerülő adó-és járulékkötelezettségeket
a Szervező viseli.
10. Az ajándék készpénzre, illetve más fizetési eszközre sem részben, sem teljesen nem
átváltható, és továbbértékesítése tilos.
11. A promócióban minden résztvevő – saját cége belső szabályzatának ismeretében – saját
felelősségére vesz részt és a részvétellel elfogadja jelen promóciós szabályzatot.
11. Valamennyi kellékszavatossági igény a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint a Gyártóval
szemben érvényesíthető. A Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos költségek a Gyártót terhelik. A jótállásra vonatkozó feltételeket a Gyártó szabja
meg, amelyek szintén a Gyártóval szemben érvényesíthetőek.
Az elveszett, ügyfél hibájából adódóan megsérült ajándékot pótolni nem áll módunkban.

13. A Szervező kizárja a promócióból azt az Ügyfelet, aki számára az ajándékot azért nem
lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy az
Ügyfél egyéb okból nem felel meg a Promóciós szabályzatban írt feltételeknek. Az Ügyfél
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
14. A promócióból ki vannak zárva: a Festo Kft. munkatársai, valamint hozzátartozóik(Ptk.
8:1§ (1) 1.);
15. Vegyes rendelkezések
a) A Szervező fenntartja a jelen Promóciós szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát,
a módosítás honlapon (www.festo.hu/promocio) történő közzétételével.
b) A Szervező a futárszolgálat általi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
d) A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatvédelmi
Nyilatkozat tartalmazzák. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-112936/2017.
Festo Kft., Szervező
Budapest, 2017. 02.15.

