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AEG Promóció 

 

Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat  

A promócióban részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják 

jelen Részvételi feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot.  

 

1. A Promóció szervezője:  

A Promóció szervezője az EXTOR CUPS KFT. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzéket vezető 

cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-195141, adószám: 

26510107-2-13), továbbiakban „Szervező”, aki értékesítési csatornáin vásárló vevői számára 

ajándéksorsolást hirdet, a továbbiakban „Promóció”.  

 

2. A Promócióban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:  

A Promócióban részt vehet minden  

- jogi személy,  

- jogi személyiség nélküli szervezet, aki a jogi személyekkel azonos jogokkal rendelkezhet,  

- egyéni vállalkozó, 

 

aki a Szervező valamely értékesítési csatornáján a promóciós időszakban AEG Protect C és AEG Protect 

D típusú kompakt UPS berendezések vásárlásával teljesíti a Szervező által kitűzött forgalmi célját, 

továbbá az általa vásárolt berendezések vételára még a promóciós időszakban kiszámlázásra kerül 

(továbbiakban „Vásárlás”),  

a továbbiakban fenti feltételeknek megfelelő játékos, együttesen „Résztvevő”.  

A Promóció nyertesei kizárólag abban az esetben kerülnek díjazásra, amennyiben az általuk 

megvásárolt berendezések száma a promóció időtartama alatt eléri a 30 darabot. 

A Promócióban nem vehet részt a Szervező, annak tulajdonosai, alkalmazottai és az itt megjelölt 

személyek a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt 

az EXTOR CUPS Kft. szerződött disztribútorai. 

 

3. A Promóció időtartama:  

A Promóció 2021. március 24. napján 0:00 órától 2021. június 30. napján 24:00 óráig tart (továbbiakban 

„Promóciós időszak”).  

A Vásárlásnak a fenti Promóciós időszakban kell megtörténnie. A Promóció időtartamától eltérő 

időben történt vásárlásokkal a Promócióban nem lehet részt venni.  
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4. A Promócióban résztvevő termékek:  

AEG Protect C és AEG Protect D típusú kompakt UPS berendezések (későbbiekben: termékek), amelyek 

gyártói cikkszámait, valamint megnevezéseit jelen dokumentum 1.számú melléklete tartalmazza.  

 

5. A Promócióban való részvétel menete:  

Szervező a Promócióban való részvétel feltételét teljesítő és a Promóció időtartama alatt megtett 

Vásárlásokat a vevők neve szerint tartja nyilván, amennyiben további megkülönböztetés szükséges, 

Szervező az első leadott megrendelés időpontja szerinti megkülönböztetést alkalmazza.  

 

6. Nyeremények  

A Promóció időtartalma alatt a legtöbb AEG Protect C és AEG Protect D típusú kompakt UPS 

berendezést vásárló résztvevők az alábbi nyereményekben részesülnek: 

Helyezés Nyeremény megnevezése  Nyeremény leírása 

1. helyezett 

Ferrari 458 Italia vezetés a Hungaroringen 
https://meglepkek.hu/elmeny/ferrari-458-

italia-vezetes-a-hungaroringen  
 

3 kör + ajándék 15 perc repülés, 2 fő 
részére 

2. helyezett 

Lebegés a szélcsatornában 2 fő részére + 
ajándék videó 

https://meglepkek.hu/elmeny/lebeges-a-
szelcsatornaban-2-fo-reszere-ajandek-

video   

2*9 perc, 2 fő részére 

3. helyezett 

Flyboard élmény tengerkék tavon 
Budapest szélén 

https://meglepkek.hu/elmeny/flyboard-
elmeny-tengerkek-tavon-budapest-szelen   

60 perc, 1-3 fő részére 

 

A nyereményeket a Szervező külső szolgáltató, az Extrém Élményajándékok Kft. (székhely: 1095, 

Budapest, Lechner Ödön fasor 1. fszt. 293., cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-282683, adószám: 25567838-2-43) bevonásával biztosítja. Ezen 

nyeremények pontos leírása és a nyereményben foglalt szolgáltatások megtalálhatók a külső 

szolgáltató weboldalán, illetve a fenti linkeken.  

A nyeremények készpénzre nem válthatóak és másra át nem ruházhatóak, ellenben a szolgáltató 

weboldalán, a külső szolgáltatóval egyeztetve, más, azonos értékű élményre átválthatóak.  

 

 

https://meglepkek.hu/elmeny/ferrari-458-italia-vezetes-a-hungaroringen
https://meglepkek.hu/elmeny/ferrari-458-italia-vezetes-a-hungaroringen
https://meglepkek.hu/elmeny/lebeges-a-szelcsatornaban-2-fo-reszere-ajandek-video
https://meglepkek.hu/elmeny/lebeges-a-szelcsatornaban-2-fo-reszere-ajandek-video
https://meglepkek.hu/elmeny/lebeges-a-szelcsatornaban-2-fo-reszere-ajandek-video
https://meglepkek.hu/elmeny/flyboard-elmeny-tengerkek-tavon-budapest-szelen
https://meglepkek.hu/elmeny/flyboard-elmeny-tengerkek-tavon-budapest-szelen
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7. Nyeremények átadása, ill. átvétele:  

Szervező a Nyerteseket a nyereményről legkésőbb 2021. július 9. napjáig e-mailben értesíti.  

A nyereményutalványok átvételének feltétele, hogy a Nyertes az átvevő személyét és annak 

következő adatait:  

- teljes név,  

- cégnév,  

- e-mail cím,  

- mobiltelefonszám 

 

a Szervező felé legkésőbb 2021. július 23. napjáig e-mail útján közölje. Amennyiben a megjelölt adatok 

ezen határidőig Szervezőhöz e-mailben nem érkeznek meg, Nyertes a nyereményre való jogosultságát 

elveszíti.  

Szervező a nyereményutalványokat – fenti feltétel teljesülése esetén – a Nyertessel egyeztetett 

időpontban, de legkésőbb 2021. július 30-ig postai úton juttatja el a nyertesekhez, a Nyertes által 

megadott postacímre.  

Amennyiben Nyertes a megadott határidőig nem jelezz vissza, vagy bármilyen más okból nem elérhető, 

akkor a nyereményre való jogosultságát elveszíti.  

A Résztvevők és a Nyertesek kötelesek együttműködni Szervezővel a Promóció során, ill. a nyeremény 

átadása érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek nem tesznek eleget, úgy ezen 

körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.  

 

8. Adók és közterhek:  

A nyereményekkel kapcsolatos adók és járulékok megfizetését a külső szolgáltató vállalja. 

A nyereményutalvány átvételével és használatával járó egyéb költségek, például járulékos költségek, 

utazás, extra szolgáltatások/élmények megrendelése a Nyertest terhelik.  

 

9. Információ a Promócióról:  

A Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat megtalálható a https://extorcups.hu/ oldalon.  

A Promóció e-mailben és online felületeken egyaránt meghirdetésre kerül.  

 

10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

Szervező a Promócióhoz kapcsolódóan kizárólag a Promóció lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi 

kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Résztvevők által megadott valamennyi adatot.  

 

https://extorcups.hu/
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A Résztvevők és a Nyertes által megadott adatok rögzítésre kerülnek, különösen a nyeremény átadása, 

a kapcsolattartás, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező és külső szolgáltató általi 

megfizetésének teljesítése érdekében.  

A Promóció Résztvevői részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják jelen Részvételi 

feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot, valamint tudomásul veszik, hogy:  

a. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk 

alapján történik, a Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Promócióban való 

részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,  

b. adataik feldolgozását, kezelését a Szervező végzi,  

c. Szervező a Nyertes cég nevét és székhelyének közigazgatási megnevezését nyilvánosságra hozhatja 

a szervező saját weboldalán legkésőbb 2022. január 31-ig, 

d. Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlás során rendelkezésre bocsátott adataikat a Szervező 

marketing-, ill. információs célokra felhasználja (különösen, de nem kizárólag részére hírlevelet, DM 

levelet, reklámot küldjön), továbbá statisztikai kiértékeléshez felhasználja.  

Az adatok az adattulajdonos (Résztvevő) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.  

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) tartalmazza.  

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció időtartama alatt az adatainak a törlése a Promócióból 

való kizárását eredményezi.  

 

11. Egyebek:  

A Promócióról megjelenő esetleges hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.  

Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét a 

vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.  

A küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás 

során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget.  

Amennyiben a Résztvevő által megadott adat (pld. e-mailcím, mobiltelefonszám) a Résztvevő 

értesítésére nem alkalmas, nem létező stb., az ebből eredő felelősség a Résztvevőt terheli és az ebből 

fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik.  

A Résztvevő által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó 

esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  
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A Részvételi feltételek bármilyen megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a 

Promócióból való kizárás következményét és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után.  

 

A Részvételi feltételek megszegésével Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget 

vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.  

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen Részvételi feltételek megváltoztatására. A 

módosításokról a Résztvevők a https://extorcups.hu/ oldalon értesülhetnek.  

Budaörs, 2021. 03. 22.  

 

EXTOR CUPS Kft. 

Szervező 

  

https://extorcups.hu/
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1. számú melléklet 

 

 

A promócióban részt vevő AEG Protect C és AEG Protect D típusú UPS berendezések a következők: 

 

Sorszám: Gyártói cikkszám: Termék megnevezése: 

1. 6000021234 AEG Protect C 1000 

2. 6000021236 AEG Protect C 2000 

3. 6000021237 AEG Protect C 3000 

4. 6000024505 AEG Protect C 6000 

5. 6000024507 AEG Protect C 10000 

6. 6000024427 AEG Protect D 1000 

7. 6000024429 AEG Protect D 1500 

8. 6000024432 AEG Protect D 2000 

9. 6000024433 AEG Protect D 3000 

10. 6000025604 AEG Protect D 6000 + 1xBP + PDU 

11. 6000025605 AEG Protect D 10000 + 1xBP + PDU 

 


