
Nyereményjáték szabályzat és a részvétel feltételei a “Vásárolj X Ft felett ingyen
ajándékért” nyereményjátékhoz

I. Szervező

A nyereményjáték szervezője a Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno– Žebětín
Cgj: 29213291 , Adószám: CZ29213291, mint a brnoi Regionális Bíróság központi
cégjegyzékében regisztrált C osztályán 66187 szám alatt regisztrált vállalkozás (a
továbbiakban, mint Szervező)

A szervező elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi linken www.top4fitness.hu/pg/kapcsolat.

II. Részvétel feltételei

1. Fogyasztói promóció "Ajándék X Ft feletti vásárlással" ("Promóció" vagy "Fogyasztói
promóció") a www.top4fitness.hu/ weboldalon feltüntetett időszakban zajlik a
folyamatban lévő promóció során.

2. Az ajándékhoz meghatározott minimum vásárlási összeg nem tartalmazhatja a
szállítási költségeket, valamint egyéb szolgáltatási díjakat.

III. Hogyan juthat hozzá az ajándékhoz?

1. A Promócióban bárki részt vehet, aki a promóciós időszak alatt, a promóció II.1.
cikkében meghatározott időtartamon belül egyszeri vásárlást hajt végre a
www.top4fitness.hu/ weboldalon a www.top4fitness.hu/ weboldalon feltüntetendő
értékben. Ha az egyszeri vásárlás összege többszöröse az Ajánlat minimális
összegének, a vásárlás akkor is csak egy ajándékra jogosít.

2. Az ajándék a számlán feltüntetésre kerül és a rendelés házhozszállítását követően
e-mailben kerül küldésre. Az ajándék az utolsóként vásárolt és házhoz szállított
tétellel együtt kerül szállításra.

3. Az ajándékra jogosult vásárlók maguk választhatnak a felajánlott ajándékok közül

V. Ajándékok, valamint azok kiválasztása

1. A választható ajándékok listája a vásárlás során első lépésként kerül feltüntetésre a
www.top4fitness.hu oldalon.

2. Az ingyenes ajándékok megszerzésének feltétele a fentiekben meghatározott
feltételek mindegyikének való megfelelés a vásárlás során. A Szervező fenntartja a
jogot az ajándékok visszatartására, amennyiben a vásárló a fentiekben
meghatározott feltételek valamelyikének nem felel meg. A Szervező fenntartja a
jogot az ajánlat visszavonására, amennyiben a felajánlott ingyenes ajándékok már
nem elérhetőek a Szervező készletén. A Szervező fenntartja a jogot, hogy nem
minden, a
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készletén elérhető, meghatározott ingyenes ajándékot osztja ki, amennyiben az
ajánlat a II. bekezdés 1. tételének megfelelően már nem elérhető.

3. Ha a rendelésben szereplő termékek egy része elfogyott, és a Vásárló kéri, hogy ezt
a terméket vegyék ki a megrendelésből, a Vásárló jogosult egy másik terméket
választani, amelynek kiválasztása - annak árát figyelembe véve - még megfelel a III.
cikk 1. pontjában meghatározott minimum rendelési összeg feltételnek. Az ajándékot
a megrendelt áruval együtt küldik el.

4. A teljes megrendelés vagy a megrendelés egy részének törlése esetén, amennyiben
a megrendelés fennmaradó összege nem éri el a III. cikk 1. bekezdése szerinti
minimálisan szükséges összeget, a Vevő elveszíti az ajándékra való jogosultságát.

5. A megrendelés vagy a megrendelés egy részének visszaküldése esetén, ha a
fennmaradó összeg nem éri el a III. cikk (1) bekezdése értelmében a minimálisan
szükséges összeget, a vásárló köteles az ajándékot is eredeti állapotában
visszaküldeni.

6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a felajánlott ingyenes ajándékok listáját az
ajánlat érvényessége alatt megváltoztassa.

VI. Személyes adatok védelme

1. Azon személyes adatok, melyek a vásárlás, vagy regisztráció során a Szervező
számára elérhetővé válnak, egy automatikus feldolgozású adatbázisba kerülnek,
melynek tulajdonosa a Szervező, amely így az adatok és az adatbázis
adminisztrátora. Az adatok minden egyes esetben a vásárló által meghatározott
vásárláshoz köthetőek és nem kizárólagosan az Ajánlathoz, valamint
nyereményjátékhoz köthetőek. A jelzett adatok megszerzésének és tárolásának jogi
célja a Szervező webáruháza által meghatározott Vásárlási feltételeknek való
megfelelés, melyet a vásárlását megerősítve a vásárló elfogad. Ezen adatok
átadásra kerülhetnek annak a személynek, aki a vásárolt tételek, valamint az
ajándék szállításáért felelős. Ezen felül néhány, a vásárlás során megadott adat
azzal a céllal kerül rögzítésre, hogy a Szervező az általa szervezett Nyereményjáték
sikerességét megvizsgálhassa, mely folyamat a Szervező érdeke.

Továbbá a rendelés során megadott adatok felhasználásra kerülhetnek kereskedelmi
ajánlatok küldéséhez, mely üzenetek minden esetben megadják a lehetőségét
annak, hogy a felhasználó leiratkozzon ezen üzenetekről, vagyis a továbbiakban ne
kapjon ilyen üzeneteket. A vásárló, az adatok elsődleges tulajdonosa jogosult a róla
tárolt adatokról pontos tájékoztatást kapni, valamint kérésére a Szervező köteles az
adatok javítására, módosítására, vagy törlésére. Amennyiben a felhasználónak
kétsége merül fel az előbbiek során meghatározott folyamatok teljesítésével
kapcsolatban, úgy jogosult az Adatvédelmi Irodához (https://www.uoou.cz/en/)
fordulni és jelenteni azt.
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2. További részletek a személyes adatok védelmével, valamint a felhasználók és
vásárlók jogaival kapcsolatban elérhető az alábbi címen:
www.top4fitness.hu/pg/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

VII. Egyéb rendelkezések

1. Bármely felmerült kifogás vagy panasz kezelésére csak a Szervező kötelezett. A
Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték idejének rövidítésére,
megszakítására, törlésére, vagy feltételeinek módosítására minden egyéb
kompenzáció nélkül.

2. Az ajándékra jogosultak számára biztosított ajándékok nem tárgyai egyetlen vásárlói
egyezménynek, szerződésnek sem, így azok esetleges sérülésével,
meghibásodásával kapcsolatban mentesülnek a 89/2012 jogszabály meghatározásai
alól. Ugyanakkor a Szervező biztosítja a vásárló számára az alábbiakat:
Amennyiben az ajándék sérült, úgy a Szervező biztosítja annak javítását,
amennyiben az lehetséges, és amennyiben azt nem a vásárló okozta, vagy a nem
megfelelő használatának, vagy egyéb beavatkozásának eredménye. Amennyiben az
előbbiek mellett az ajándék javítása nem lehetséges, úgy a Szervező cseréli annak
sérült részét, vagy a teljes ajándékot. Az ajándék értékének a vásárló számára való
megtérítése pénzösszegben, vagy kedvezmény formájában nem lehetséges. Ahhoz,
hogy a vásárló a fentiek során meghatározott panaszát érvényesíteni tudja, minden
esetben szükséges, hogy a panaszolt tételhez biztosítsa a Szervező számára a
tétellel együtt kapott számlát és egyéb adóügyi dokumentumokat, melyeket annak
kézbesítése után e-mailben kapott.

3. A nyereményjáték résztvevői nem jogosultak az ajándékokat pénzösszegre, vagy
bármely egyéb szolgáltatásra váltani. A Szervező nem kötelezhető a
nyereményjátékban résztvevők által, és a nyereményjáték résztvevői nem jogosultak
a fentiekben meghatározottakon kívül semmilyen egyéb jellegű szolgáltatásra, vagy
feltételek meghatározására.

VIII. Záró rendelkezések

1. Jelen feltételek publikálásra kerülhetnek promóciós, vagy egyéb felületeken rövidített
változatban, melyek nem teljesek, így azokért a Szervező felelősséget nem vállal. Az
egyetlen, teljes kondíciós lista a Nyereményjátékhoz jelen dokumentumban került
rögzítésre.

2. A vásárlók nem kötelesek részt venni a Nyereményjátékban. Ugyanakkor
részvételükkel kifejezik a jelen dokumentumban meghatározott feltételek
elfogadását.

3. A feltételek teljes listája online elérhető a www.top4fitness.hu oldalon
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