
A "Fejhallgatók 20% kedvezménnyel" akció feltételei és szabályai 

§ 1 Definíciók  

1. Promóció – a Szervező által jelen Szabályzatban leírt módon kerül megszervezésre és végrehajtásra a 
tevékenység, ami a Résztvevők felé irányul. 

 2. Szervező – az akció szervezője és Személyes Adatkezelője a Horn Distribution (HU) Kft.; 1191 Bp., Ady Endre 
út 28.; adószám: 14849860-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-922883  

3. Résztvevő – olyan nagykorú, felnőtt természetes személy, aki fogyasztóként a promóciós terméket 
megvásárolja.  

4. promóciós termék – fülhallgatók és fejhallgatók (kivéve a Bowers & Wilkins márka termékei), amelyekért a 
Szervező a Résztvevőnek 20% kedvezményt biztosít a végösszegből 

§ 2 Általános rendelkezések 

1. A promóció Magyarországon érvényes 2022.03.01. és 2022.03.10. között  
2. Az akció nem vonható össze más kedvezményekkel és kizárólag a denonmarkabolt.hu címen található 

webshopban érhető el, a fej- és fülhallgatókra 
3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a promócióban szereplő árukat. 

§ 3 A promóció szabályai 

1. A promócióban való részévtelhez, egy fej- vagy fülhallgatót kell vásárolnia a vevőnek a 
www.denonmarkabolt.hu weboldalon.  

2. A weboldalon látható árak még nem tartalmazzák a 20% kedvezményt.  
3. A kedvezmény a kosárba helyezéskor fog automatikusan érvényesülni.  
4. A Termék értékesítésével kapcsolatban a Szervező az ügylet megkötését igazoló értékesítési 

dokumentumot állít ki. Az értékesítési dokumentum a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. §-a 
szerinti vásárlást igazoló dokumentumnak minősül. 

5. A Szervező a Kedvezményt nem cserélheti készpénz ellenértékére vagy más, a Promócióban szereplő 
és/vagy nem szereplő Termékekre. 

6. Amennyiben a promócióban szereplő termékek elfogynak, a Szervezőnek jogában áll a termékeket 
más, általa kiválasztott termékekre cserélni és azokat ugyanazon promóció keretében elérhetővé 
tenni. 

7. A vásárlást követően a Szervező 10 munkanapon belül a megrendelés leadásakor választott módon 
eljuttatja a terméket a Résztvevőnek. 

§ 4 Reklamációk 

1. A promócióval kapcsolatos panaszokat a webolda üzemeltetője felé tudja benyújtani, a promóció 
végétől számított 30 napon belül.  

2. A panaszt postai úton vagy email-ben tudja eljuttatni az üzemeletető céghez.  
3. A panasznak tartalmazni a kell a vásárló címét és elérhetőségét. Emellett a rendelési azonosítót és a 

panasz pontos leírását.  
4. A panaszt a beérkezéstől 14 napon belül kivizsgálja a szolgáltató 

 

 

 



§ 5 Személyes adatok  

1. A Promóció Résztvevőinek személyes adatai a személyes adatok védelméről szóló általánosan 
alkalmazandó jogszabály, valamint a személyes adatok kezelése vonatkozásában, a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján 
kerülnek kezelésre (a továbbiakban GDPR).  

2. Betekintés és saját adatai javításának igénye esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezővel, az 
általa megadott elérhetőségek valamelyikén.  

3. A személyes adatok megadása nem jogszabályi követelmény, de ennek elmulasztása nem teszi 
lehetővé a Promócióban való részvételt. A személyes adatok kezelésének engedélyezése 
visszavonható bármikor, azonban a beleegyezés visszavonása nem érinti a hozzájárulás előtt végzett 
feldolgozási tevékenységek érvényességét. A szabályzat elfogadása egyenértékű a Promóció 
résztvevőjének hozzájárulásával a saját adatainak kezeléséhez a Promócióval kapcsolatos célokban (a 
feldolgozás jogalapja a GDPR törvény 6. cikk 1. bekezdés a) pont).  

4. Az Ön adatait az alábbi célra dolgozzuk fel: - A promóció szervezése és lebonyolítása, a Promócióval 
kapcsolatos kérdéseire történő válaszadás és a reklamációinak megvitatása, a velünk kötött 
értékesítési megállapodás végrehajtása; - Az Ön adatai kezelésre kerülhetnek továbbá a Promócióval 
kapcsolatos vizsgálatok vagy követelésekkel szembeni védelem céljából. A kezelés jogalapja a szervező 
jogos érdekeinek megvalósításához nélkülözhetetlen; a szervező jogos igénye, hogy a promócióval 
kapcsolatos saját érdekeit érvényesíthesse vagy megvédhesse. Jogalap: a rendelet 6. cikk. 1. bekezdés 
b) pont, c) és f) pont A személyes adatait a promóció ideje alatt kezeljük, a következő kivételekkel: - 
jogorvoslat vagy követelések elleni védelem a fent említett időszak lejártát követően, de legfeljebb a 
jogszabályi rendelkezésekből eredő követelés korlátain belül.  

5. A részvevők adatai átadásra kerülhetnek olyan, velünk együttműködő szervezeteknek, akik felelősek a 
Promóció megfelelő lebonyolításáért; szállítási és futárszolgálat biztosítása.  

6. A Résztvevő jogosult személyes adataihoz való hozzáférésre azok helyesbítésére, törlésére vagy 
kezelésének, valamint azok átadása jogának korlátozására. 

7. A résztvevőnek jogában áll szintén a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmet benyújtani 
adatkezelőhöz, az adatai kezelésével kapcsolatosan. A résztevevő adatai nem megfelelő kezelésével 
kapcsolatosan adatvédelmi vizsgálatot kezdeményezhet  

§ 6 Záró rendelkezések 

1. A Promóció Résztvevője megerősíti, hogy beleegyezik abba, hogy részt vesz a Promócióban a 
Szabályzatban meghatározott feltételek szerint  

2. Ennek a Szabályzatnak a tartalma elérhető a Szervező székhelyén, az internetes oldalon, valamint a 
kereskedelmi pontokon. A Promócióról és annak szabályairól szóló alapvető információkat a szervező 
által terjesztett Promócióval kapcsolatos reklámanyagok tartalmazzák.  

3. Jelen szabályzatban nem szabályozott ügyekben az általánosan alkalmazandó jogszabályi előírások 
valamint a szervező weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. 

 


