
A BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK ÉS KERESKEDELMI KFT.  

” NEFF Collection Slide & Hide® sütő élménykonyha utalvány promóció”  

ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ LEÍRÁSA 

 

 

 
A BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) 
(továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag azon 
18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes 
magyar állampolgár, természetes személy vagy a Szervezővel nem szerződéses, viszonteladói 
kapcsolatban álló vállalkozás (továbbiakban: ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 1. pontban írt 
időtartama alatt 

 
a) legalább egy alkalommal vásárol a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. által 

magyarországi forgalomba bocsátott, a jelen leírás 1. számú mellékletében felsorolt NEFF 

márkájú Slide & Hide® sütők (továbbiakban:”Termék”) közül egy darabot és igazolja a 

vásárlást azzal, hogy:  

- regisztrál a www.neff-home.com/hu/promociok/neffcollectionpromo oldalon 
található regisztrációs felületen, ennek során megadja a teljes nevét, lakcímét vagy 
székhelyét (továbbiakban együtt: lakcímét), e-mail címét, telefonszámát, a vásárolt 
készülék típusszámát, a vásárlás pontos dátumát (év, hónap, nap), a vásárlást igazoló 
számla sorszámát*, – amennyiben rendelkezik ilyennel, továbbá a regisztráció során 
feltölti a termék megvásárlását igazoló számláról (továbbiakban: „számla”) készített 
szkennelt/fényképezett másolatot.  

 

 
b) ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. 

(továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 
 

* Szervező felhívja a figyelmet, hogy gyűjtőblokkot, előlegszámlát, garancialevelet, 
szállítólevelet, stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag az (a) szerinti olyan számlát, vagy 
blokkot fogad el, amely tartalmazza a vásárolt Termék cikkszámát, valamint a vásárlás idejét! 

 
1. A Promóció időtartama: a Promóció 2018. március 1. 00 óra 00 perctől 2018. április 30. 23 óra 59 

percig tart. Résztvevő a Pályázatát legkésőbb 2018. május 14-ig küldheti el az (a) pontban leírtak 
szerint. 
 
A 2018. március 1. napja előtti, illetve 2018. április 30. napja utáni vásárlások kapcsán beérkezett 
pályázatokat a Szervező nem fogadja el érvényes Pályázatként. 
A Promócióban kizárólag az 1. pontban jelzett időszakban beérkező Pályázatok vesznek részt. 
 

A Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.), mint Lebonyolító (továbbiakban: 
„Lebonyolító”) a Pályázat benyújtásának sikerességéről, a Pályázat elbírálásának eredményéről, 
vagy esetleges hibajavítási felszólításról minden esetben e-mailben értesítést küld Résztvevőnek, 
az általa megadott e-mail címre. Amennyiben ez az értesítés nem érkezik meg 7 munkanapon 
belül, úgy a pályázat benyújtása sikertelen! Ebben az esetben meg kell ismételni a Pályázat 
benyújtását, vagy e-mailt írni a neffsuto10@mediator.hu e-mail címre. 
A regisztrációval kapcsolatos reklamációt Résztvevő a pályázat benyújtását követő 9 naptári 
napban tehet Szervezőnél a neffsuto10@mediator.hu e-mail címen. 
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2. Résztvevő a benyújtott Pályázat érvényes elbírálását követően a regisztráció során megadott e-
mail címre visszaigazolást kap, majd sikeres regisztrációt követően 30 napon belül postai úton 
egy 2 főre szóló, 40.000 Ft értékű utalványt kap a NEFF élménykonyhába, a Casa Pomo D’oro-ba. 
Résztvevő az utalványt csak egyszer használhatja fel, és felhasználás után módosításra vagy 
cserére lehetőség nincs. 
 

3. A kupon beváltásának menete 
 

Résztvevő az érvényes regisztrációt visszaigazoló e-mail kézhezvételét követően 30 munkanapon 
belül a megadott postai címre egy beváltásra jogosító utalványt (’Utalvány’) kap, mely 
érvényesítését közvetlenül a beváltást biztosító partnernél lehet kezdeményezni. Az utalványt az 
utalvány kiállításától számított 1 éven belül van lehetőség felhasználni.   

4. A Résztvevő a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti számlával 
nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a 
Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely 
vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg 
nem felelő Pályázatot a Szervező kizárja a Promócióból. 

 

5. A Résztvevő kizárólag saját e-mail címével és érvényes lakcímével jogosult részt venni a 
Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és lakcímek tekintetében az e-mail cím 
jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből valamint a rosszul megadott lakcímből 
fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű 
felelősségét a Szervező és Lebonyolító kizárja. 

 

6. Amennyiben egy számlamásolatot többször küldenek be, úgy a Résztvevő csak egy Utalványra 
jogosult.  

 
7. Egy Résztvevő több Pályázat beküldésére jogosult, abban az esetben, ha minden megvásárolt 

termék vásárlását külön számlán vagy blokkon igazolja az (a) pontban leírtak szerint.  
 

8. A Promócióban kizárólag a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. által magyarországi 
kereskedelmi forgalomba hozott termékek vesznek részt, az 1. sz melléklet szerint. 

 
 

9. Értesítés 
 

A Résztvevő által a regisztráció során feltöltött Számla sikeres beazonosítása esetén a Résztvevő 
regisztrációja abban az esetben érvényes, ha a Résztvevő által megadott minden adat helyes. 
Lebonyolító a beazonosítást követően, legkésőbb a Pályázat beküldését követő 7 munkanapon 
belül értesítő e-mailt küld Résztvevőnek a Pályázat elbírálásának eredményéről.  
 

Amennyiben a Pályázat nem felel meg a Részvételi szabályzatnak, úgy a Lebonyolító egyszeri 
hibajavítási lehetőséget biztosít Résztvevőnek, amelyről e-mailben értesíti őt. Résztvevő az 
értesítést követő 7 naptári nap alatt kap lehetőséget a hibajavításra, ellenkező esetben kizárásra 
kerül Szervező által. Kizárás esetén Résztvevő a Pályázatát ismételten beküldheti. 
 

Amennyiben a Szervező a Kupont nem tudja eljuttatni Résztvevőnek a Résztvevő adatainak 
hiányos vagy téves megadása következtében, Lebonyolító egyszeri értesítést (”értesítés”) küld a 
Résztvevő által megadott e-mail címre a hiányos regisztrációról. A pályázat javításának 
elmulasztásából (például Résztvevő e-mail kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Lebonyolító 
értesítését) származó semmilyen kárért sem Szervezőt sem Lebonyolítót felelősség nem terheli. 
A Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a vásárlást 
igazoló számla (bizonylat) másolat hitelességével kapcsolatban gyanú merül fel, akkor ellenőrzés 
céljából a Résztvevőtől bemutatásra bekérjék a bizonylat eredeti példányát. Amennyiben a 



Résztvevő az értesítésben meghatározottak szerint nem reagál, úgy a Résztvevő Pályázata 
kizárásra kerül. A kizárásról Lebonyolító Résztvevőt értesíti. A továbbiakban, amennyiben a 
Promóció még tart, Résztvevő újból benyújthatja Pályázatát. 
 
Amennyiben a Résztvevő olyan cikkszámú terméket vásárol, amely nincs készleten, a regisztráció 
során a számla helyett a megrendelésről szóló visszaigazolást tudja feltölteni, majd a 
„megjegyzésben” köteles jelezni azt a Szervezők felé. A készülék megérkezését követően a 

végszámlát köteles elküldeni a neffsuto10@mediator.hu email címre legkésőbb 2018. május 
28-ig. Amennyiben a számla beérkezését követően a Pályázat minden feltételének megfelel a 
Résztvevő, az ajándék utalvány postai úton kerül kiküldésre. 
 

Szervező a Promócióval kapcsolatban kizárólag a 2018. június 15-ig beérkezett reklamációt 
vizsgálja meg. 
 

Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező 
kizárja a Promócióból azt a pályázatot, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a Résztvevőnek 
valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, 
valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások 
megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, 
tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 
amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő 
személyeknek okoztak. 

 

10. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 
 
Az (a) és (b) pontban írt adatszolgáltatás és a Promócióban való részvétel önkéntes. A 
Résztvevők Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
sikeres pályázatbeküldés esetén adatait a Szervező a jelen Promóció lebonyolítása céljából 
felhasználja, azokat a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, részére továbbítsa. 

 
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az 
Adatvédelmi törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges 
jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatok feldolgozását 
a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény 
adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. A Résztvevő 
az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit postai úton, vagy e-mail címre juttathatja el 
a BSH Háztartási Készülék és Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
postai címre, vagy a promocio@bsh.hu e-mail címre. 
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 127434/2017. 
 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha az Ajándék 
szállítása előtt kéri adatai törlését. 

 
11. Egyéb feltételek 

 
A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.  
 
A Pályázatokat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel 
meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. 

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, 
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illetve a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal 
kizárja a Promócióból. 
 
Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja.  A Szervező a 
kereskedelmi partnereknél (aktuálisan belistázott) forgalmazott termékek elérhetőségét 
semmilyen formában nem garantálja, ezért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Promóció 
során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre 
adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 
 

Budapest, 2018. március 1. 
 

BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK ÉS KERESKEDELMI KFT. 
Szervező



 

1. SZ MELLÉKLET 

A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK 

 

 

A promócióban résztvevő NEFF Collection készülékek: 
B4ACF4HN0* 
B57CR22N0 
B58CT64N0 
B58VT64N0 
B48FT64N1 

 
*Elérhető 2018. április 1-től. 


