ROWENTA – 45 napos pénzvisszafizetési garancia
AKCIÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA

Szervező (Adatkezelő): Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Lebonyolító (Adatfeldolgozó): Lauritzen Instore Holding Zrt.
1116 Budapest, Kondorosi út 3.
Marketingakció megnevezése:
ROWENTA – 45 napos pénzvisszafizetési garancia (a továbbiakban úgy is, mint akció)
Az akció időtartama: 2019.05.01 – 2019.12.31.
Az akció helyszíne: Az akcióban résztvevő – alább meghatározott kereskedők (értékesítők) – magyarországi
üzletei, illetve online felületei:
Auchan üzletlánc - https://www.auchan.hu/aruhazak
TESCO üzletlánc - https://tesco.hu/aruhazak/kereso/
Media Markt üzletlánc - http://www.mediamarkt.hu/
Metro áruházak - https://www.metro.hu/aruhazak
Interspar üzletlánc - https://www.spar.hu/hu_HU.html
Euronics üzletek - https://euronics.hu/
KIKA áruházak - https://www.kika.hu/shop/hu/kikahu/aruhazak
Home and Cook üzletek - http://www.homeandcook.hu/uzleteink
Extreme Digital üzletek - https://edigital.hu/szakuzleteink
Alza.hu webáruház - https://www.alza.hu/
Internet Mall Hungary Kft.- https://www.mall.hu/
Market word.hu webáruház - https://www.marketworld.hu/
Best Byte.hu webáruház - https://www.bestbyte.hu/
Expert webáruház - http://www.expert.hu/
EMAG.hu webáruház - https://www.emag.hu/
Internet Mall Hungary Kft. Az akcióban résztvevő kereskedők listája megtekinthető a www.rowenta.hu/45nap weboldalon is.
A részvétel feltételei:
Az akcióban részt vehet minden olyan, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező, természetes személy, aki
az akcióban való részvételéig betöltötte 18. életévét.
Jelen szabályzat alapján a Rowenta – 45 napos pénzvisszafizetési garancia megnevezésű akcióban
résztvevő személy a továbbiakban: Résztvevő.
Az akció menete:
1. Az akció a táblázatban szereplő termékekre vonatkozik, amelyeket az akció időtartama alatt az akcióban
résztvevő kereskedőknél vásároltak.
Kód
RH9471WO

Modell
Rowenta Air Force Flex 560 RH9471WO

RH9472WO

Rowenta Air Force Flex 560 RH9472WO

RH9079WO

Rowenta Air Force RH9079WO

RH9051WO

Rowenta Air Force RH9051WO

RH8895WO

Rowenta Air Force Extreme Power Pro RH8895WO

RH8879WO

Rowenta Air Force Handstick RH8870

RH8829WO

Rowenta Air Force Handstick RH8820

RH8813WH

Rowenta Air Force Handstick RH8813

RH8812WH

Rowenta Air Force Handstick RH8812

RH8776WP

Rowenta Air Force Extreme RH8776

RH8995WO

Rowenta Air Force Extreme Silence RH8995WO

RH8977WO

Rowenta Air Force Extreme Silence RH8977WO

RH8970WO

Rowenta Air Force Extreme Silence RH8970WO

RH8920WO

Rowenta Air Force Extreme Silence RH8920WO

RH8912WH

Rowenta Air Force Extreme Silence RH8912WH

RH8911WH

Rowenta Air Force Extreme Silence RH8911WH

RH7329WO

Rowenta X-Pert Essential 260 RH7329WO

RH7324WO
Rowenta X-Pert Essential 260 RH7324WO
(az akció más termékekre nem vonatkozik)
Az akcióban részt vehet az a vásárló, aki megvásárolja az akcióban szereplő bármely terméket, majd azt a
kitöltött kuponnal és a vásárlást igazoló eredeti dokumentummal a megvásárlástól számított 45 napon belül (a
feladás dátuma a meghatározó) visszaküldi a megadott címre. Pozitív elbírálás esetén a vásárlást igazoló
eredeti dokumentumot nem kapja vissza a Résztvevő.
Abban az esetben, ha a vásárlást igazoló dokumentumon (számla, blokk) olyan termék is szerepel, amelyre
az akció nem vonatkozik, azonban e további termékre garancia érvényesíthető, az eredeti dokumentumot
Lebonyolító visszajuttatja Résztvevő részére postai úton; e dokumentumon a visszaküldött terméket áthúzza,
bélyegzővel látja el, és rávezeti, hogy az adott termék az akció keretein belül visszavett terméknek minősül.
Bármely vásárlás esetén az akcióban történő részvételhez szükséges kupon a www.rowenta.hu/45nap
weboldalról tölthető le, vagy az akcióban résztvevő áruházakban található.
2. A terméket csak hibátlan állapotban, az eredeti csomagolásban, minden kiegészítőjével, a kitöltött kuponnal
együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lehet visszaküldeni postai úton, ajánlott és
tértivevényes küldeményként. A terméket nem lehet utánvéttel visszaküldeni. A postaköltséget a Résztvevő
fizeti. Javasolt a termék értéknyilvánított postai küldményként történő visszaküldése.
A Résztvevő nem igényelhet vissza más összeget, mint ami a vásárlást igazoló eredeti dokumentumon az
általa visszaküldött – és jelen akcióban érintett – termékre vonatkozóan szerepel.
3. A megvásárolt terméket a következő címre kell visszaküldeni:
Lauritzen Instore Holding Zrt. 1116 Bp, Kondorosi út 3.
A meg nem érkezett, valamint a visszaküldés során eltűnt, vagy megsérült termékekért sem a Szervező, sem
a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A visszaküldés során megsérült, vagy más címre visszaküldött
termékeket a Szervező, Lebonyolító nem fogja elfogadni.
4. A terméket a megvásárlástól számított 45 napon belül, azonban 2019.11.16. napját követőn vásárolt
termékeket legfeljebb 2019.12.31. napjáig lehet visszaküldeni. A feladás dátuma a meghatározó.
5. A terméket nem lehetséges közvetlenül a boltban visszaadni.
6. Abban az esetben, ha a fent említett feltételek nem teljesülnek, a termék a Résztvevő címére lesz
visszaküldve. Ilyen estekben Szervező és Lebonyolító semmilyen térítési kötelezettséget nem vállal.
7. Az akció csak a készpénzben, vagy bankkártyával fizetett termékekre vonatkozik. Részletfizetés esetén
nem érvényes.
8. Az akcióban résztevevő termék vételára annak a Lebonyolító általi kézhezvételtől számított 30 napon belül
a Résztvevő által a kuponon megadott bankszámlára lesz visszautalva a Résztvevőnek.
9. Egy személy csak egyetlen terméket küldhet vissza.
10. Az akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja az akció szabályait és feltételeit, és vállalja azok
betartását, továbbá hozzájárul személyes adatainak felhasználásához (az akció adatvédelmi szabályzatában
írtak szerint).
11. Lebonyolító fenntartja a Résztvevő, illetve az általa megküldött dokumentum(ok) ellenőrzésének a jogát,
ha alapos okkal feltehető, hogy jelen szabályzatban foglalt feltételeket megszegték, vagy a Résztvevő csalárd
módon járt el (különösen: hamis adatokat, vagy valótlan dokumentumokat szolgáltatott). Amennyiben
Lebonyolító az ellenőrzés során arra a megállapításra jut, hogy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket
valamely Résztvevő megszegte, vagy csalárd módon járt el, az akcióból kizárhatja az érintett Résztvevőt.
Előbbi okból történő kizárás esetén a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben semmilyen igény nem
támasztható.
12. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget a postai szolgáltató illetve a bank által okozott
bárminemű kárért.
13. A Résztvevő a termék és a kitöltött kupon postai visszaküldésével elfogadja az akció feltételeit.
14. A Szervező fenntartja a jogot az akció részleteinek egyoldalú megváltoztatására, valamint az akció
leállítására, illetve befejezésére, az akció teljes időtartama alatt.
15. A termék visszaküldését igazoló dokumentumot nem szükséges a Szervezőnek felmutatni.

16. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a helytelenül vagy olvashatatlanul
megadott bankszámlára visszaküldött összegért.
17. A Résztvevő mindennemű jogi követelése kizárt.
18. Az akcióra vonatkozó aktuális szabályozás az akció teljes időtartama alatt elérhető a
www.rowenta.hu/45nap weboldalon.
19. A Szervezőnek jogában áll ellenőrizni az akcióban való részvétel feltételeinek teljesítését, valamint az
akciót érintő minden kérdésben végleges döntést hozni.
20. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az akció során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok
a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért a Résztvevő felel. Amennyiben a Résztvevő valótlan
adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó adatvédelmi és polgári jogi, büntetőjogi
szabályok szerint felel.
21. Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen,
jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes
mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan
rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen
szabályzattól. A Lebonyolító és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az
érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan
érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb
mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.
A ROWENTA – 45 napos pénzvisszafizetési garancia Adatvédelmi Szabályzata
Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során
tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos
jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédi azokat a különböző kockázatoktól, így különösen:
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.
Jelen adatvédelmi szabályzatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:
- a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
A Résztvevő az akcióban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat
a Szervező az akció lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az adatok kezelését a Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás
Tivadar út 14.) Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lauritzen Instore Holding
Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3.) Lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
Szervezőnek az akció lebonyolításához az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége:
- vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, bankszámlaszám, aláírás.
Az adatkezelés célja: Szervező az akció lebonyolítása érdekében kezeli az adatokat.
Szervező és Lebonyolító harmadik felek részére nem továbbítja az akció során a Résztvevő által megadott
személyes adatokat.
Az akcióban való részvétellel a Résztvevő egyidejűleg elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban
rögzítetteket.
A Résztvevő a megadott adatok törlését bármikor kérheti a Szervezőtől.
Az adatkezelés időtartama: A Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Résztvevő
személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelik.

A Résztvevő kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá
kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíti. A jelen
akcióval összefüggő adatvédelemi kérdéseket a következő email címre lehet megküldeni:
rowenta@lauritzen.hu
Amennyiben a Résztvevő az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint
bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet - a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Résztvevő kötelességet vállal arra, hogy az akció során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a
valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Résztvevő felel. Amennyiben a Résztvevő valótlan adatokat
rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó adatvédelmi, polgári jogi, büntetőjogi szabályok
szerint felel.
Szervező fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát.
Az akció szabályzatával és az adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar
jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.
Budapest, 2019.05.01.
Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft.
Szervező (Adatkezelő)
Lauritzen Instore Holding Zrt.
Lebonyolító (Adatfeldolgozó)

