Részletes felhasználási feltételek

A jelen „Felhasználási feltételek” megállapodás Ön és az Energizer Trading Limited vállalat (címe:
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG Anglia) (a továbbiakban „Szervező”)
között jött létre, és bármilyen más kommunikációval, például reklám- vagy promóciós anyaggal való
ellentmondás vagy következetlenség esetén irányadónak tekintendő. A Szervező nevében a jelen
Promóciót a Plej (címe: Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Varsó) (a továbbiakban a „Lebonyolító”)
fogja lebonyolítani. A jelentkezésre/részvételre vonatkozó útmutatók a Felhasználási feltételek
részét képezik, és azzal, hogy részt vesz a promócióban, minden igénylő magára nézve kötelezőnek
fogadja el a Felhasználási feltételeket. Kérjük, későbbi használatra őrizze meg a dokumentum egy
példányát.
Alkalmasság
Az Energizer® promóciójában részt vehet minden Magyarországon élő, 18. életévét betöltött
személy, kivéve a Szervező és a Lebonyolító, valamint azok társvállalatainak és megbízottjainak
alkalmazottjait, az említett alkalmazottak közvetlen családtagjait, valamint a jelen Promócióhoz
kapcsolódó más személyeket. Az Energizer nem vállal felelősséget a korhatár alatti személyek által
benyújtott jelentkezések tekintetében.

Purchase is necessary and internet access is required. Entrants may be required to upload their
receipt or provide it to the Promoter on request as proof of purchase.
1. A részvételhez vásárlás és internetkapcsolat szükséges. A jelentkezőktől kérhetik, hogy
töltsék fel vagy mutassák be a Szervezőnek a vásárlást igazoló nyugtát.
2. Promóciós időszak: A Promóció 2021. október 1-én (a továbbiakban „Nyitó dátum”) 00:01től (közép-európai nyári időszámítás szerint) 2022. január 31-én (a továbbiakban „Záró
dátum”) 23:59-ig (közép-európai téli idő szerint) tart.
3. Útmutató a jelentkezéshez: A jelen Promócióban kizárólag olyan vásárlók vehetnek részt,
akik:
•
•

•
•

a Promóciós időszak alatt Energizer® elemet, akkumulátort, akkumulátortöltőt vagy
zseblámpát vásárolnak;
ellátogatnak a www.energizerpromo.com/sing2 oldalra (a továbbiakban „az Energizer
promóciós weboldala”), megadják termékük vonalkódját, saját teljes nevüket, e-mailcímüket, állandó lakcímüket, továbbá kérés esetén a megfelelő termék vásárlását
egyértelműen igazoló nyugta képét.
A vásárlók a megadott címre egy e-mailt kapnak, amelyben egy hivatkozásra kattintva
meg kell erősíteniük az e-mail-címet és a részvételi szándékukat.
A megerősítés után a vásárlóknak e-mailben fogják visszaigazolni, hogy 90 napon belül
megkapják Sing 2 plüssjátékukat.

4. A címzettek legfeljebb 90 nap múlva megkapják Ajándékukat a megadott címen, de a
Szervező arra törekszik, hogy az Ajándékot az érvényes igényléstől számított 28 napon belül
elküldje. Abban a valószínűtlen esetben, ha egy Ajándék nem érkezik meg az érvényes
igényléstől számított 90 napon belül, a címzetteknek további 28 nap áll rendelkezésükre

arra, hogy erről a Szervezőt a support@energizerpromo.com címre küldött e-mailben
értesítsék. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ne küldje el újra az Ajándékot, ha a
címzett ezen időn belül nem értesíti a Szervezőt.
5. Ha a vásárló bármilyen problémát tapasztal az Energizer promóciós weboldalának használata
során, a support@energizerpromo.com címen az ügyfélszolgálathoz fordulhat.
6. Licencelt Energizer®-termékek vásárlása nem jogosít a Promócióban való részvételre. Az
ilyen termékek közé tartoznak az autógyártásban/hajógyártásban használt akkumulátorok,
az USB-töltők és a powerbank töltők.
7. A Promócióban való részvételre vonatkozó minden, a Záró dátum után beérkezett
jelentkezést automatikusan érvénytelennek tekintünk.
8. Az ajándék: Az az első 1300 vásárló, aki helyesen követi a belépési utasításokat, megkapja a
hivatalosan licencelt, kis Sing 2 plüssjátékok (a továbbiakban „játék” vagy „Ajándék”)
4 figurájának egyikét. Az, hogy az egyes jogosult vásárlók melyik játékot kapják meg, a
Szervező döntése, a vásárlók nem választhatják ki a kapott játékot.
9. Háztartásonként legfeljebb 3 igény/Ajándék megengedett.
10. A Szervező az adatkezelő, a Lebonyolító pedig az adatfeldolgozó. A Lebonyolító az Ön
személyes adatait a Promóció lebonyolításához használja. Azzal, hogy részt vesz a
Promócióban, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolítótól az Ön Promócióba történő
belépését visszaigazoló, a Promócióról szóló, valamint az Ön Ajándéka átvételének
érdekében küldött e-maileket fogad. A Lebonyolító nem sokkal a Promóció vége és az
Ajándékok kézbesítése után törölni fogja az Ön személyes adatait. A Szervező
https://www.energizergrouplegal.com weboldalon elérhető adatvédelmi szabályzata
ismerteti, hogy a Szervező miként védi az Ön személyes adatait, hogy Ön milyen jogokkal
rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, és hogy miként léphet
kapcsolatba a Szervezővel jogainak gyakorlása érdekében.
Általános rendelkezések
11. A Promóció feltétele, hogy a résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a szabályokat,
különösen azt, hogy a Promócióban vagy az azzal kapcsolatban felmerülő minden ügyben a
Szervező jogosult a végső döntésre.
12. Az Ajándékok nem ruházhatók át. A felajánlott Ajándék helyett nem kérhető más. Előre nem
látható körülmények esetére a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ajándékot
valamilyen más, azonos vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
13. Megbízottakon vagy harmadik feleken keresztül benyújtott, illetve számítógéppel
automatikusan létrehozott, valamint olvashatatlan vagy hiányos részvételi igényeket nem
fogadunk el.
14. A Szervező minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Promóció
ideje alatt biztosítsa az Energizer promóciós weboldalának megfelelő működését. A Szervező

ugyanakkor nem vállal felelősséget azért, ha az adatátvitel során elveszik vagy késedelmet
szenved egy Promócióba való jelentkezés, függetlenül a hiba okától, ideértve például
bármilyen berendezéshibát, műszaki meghibásodást, valamint bármilyen rendszer-, műhold, hálózat-, kiszolgáló-, számítógépes hardver- vagy szoftverhibát.
15. A Promócióban való jelentkezésével a résztvevő megerősíti, hogy jogosult a részvételre, és
jogosult az Ajándék igénylésére. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a
jelentkezők jogosultságát, ideértve többek között azt is, hogy megkövetelheti egy részvevő
személyazonosságának, életkorának, lakhelyének és/vagy annak igazolását, hogy a résztvevő
nem a Szervező vagy a Szervező Megbízottjának alkalmazottja (az ilyen igazolást 14 napon
belül kell benyújtani). A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint
megtagadja az Ajándék odaítélését, visszavonja az Ajándékra való jogosultságot, és/vagy
megtagadja a Promócióban való további részvételt, és kizárjon belőle bárkit, akiről a
Szervező okkal feltételezheti, hogy megsértette a jelen Felhasználási feltételek bármelyikét
vagy a Promóció belépési követelményeinek részét képező utasítások bármelyikét,
megzavarta vagy befolyásolta a Promóció lebonyolítását, biztonságát vagy sértetlenségét,
illetéktelenül módosította a belépési folyamatot, bármilyen törvénytelen vagy más helytelen
magatartást tanúsított annak érdekében, hogy veszélyeztesse a Promóció tisztességes és
megfelelő lefolytatását, vagy hogy más módon szerzett tisztességtelen előnyt a Promócióban
való részvétel során, vagy csalással nyert. A Szervező megkövetelheti az ilyen információkat,
ha e cél érdekében azokat észszerűen szükségesnek tartja, a nyereményt pedig
visszatarthatják, amíg a Szervező megfelelőnek és elégségesnek nem ítéli a kapott adatokat.
Minden döntés esetében a Szervezőé a döntő szó, és az ilyen döntések kötelező érvényűek.
16. A Promóció és a jelen Felhasználási feltételek tekintetében a magyar jog az irányadó,
értelmezésük és alkalmazásuk vonatkozásában pedig Magyarország bíróságai rendelkeznek
kizárólagos joghatósággal és illetékességgel.
17. Amennyiben a jogszabályok megengedik, a Szervező, annak megbízottjai, forgalmazói, illetve
a Universal Studios Licensing LLC és annak anyavállalatai, leányvállalatai és társvállalatai,
valamint mindezek semelyik tisztségviselője, igazgatója, részvényese, alkalmazottja,
megbízottja, képviselője, engedményese és jogutódja semmilyen körülmények között nem
tehető felelőssé, nem köteles kártérítés adni a jelentkezőknek/résztvevőknek, és nem vállal
semmilyen felelősséget semmilyen olyan elszenvedett vagy felmerült veszteségért (ideértve
többek között a közvetett, a különleges és a következményi veszteségeket és a haszon
elmaradását is), kiadásért vagy kárért (függetlenül attól, hogy ezek bárki gondatlanságából
vagy hanyagságából következtek-e be), személyi sérülésért vagy halálesetért, amely az
Ajándék átvételének eredményeképp következett be, kivéve, ha azt a Szervező
gondatlansága vagy hanyagsága, a Szervező megbízottjainak vagy forgalmazóinak
gondatlansága vagy hanyagsága, illetve ezek bármelyike alkalmazottjainak gondatlansága
vagy hanyagsága okozta. A jelen rendelkezés nem érintik az Ön törvényes jogait.
18. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Szervező észszerű hatáskörén kívül eső események
esetén, vagy ha csalás, visszaélés és/vagy (emberi vagy számítógépes) hiba befolyásolja vagy
befolyásolhatná a jelen Promóció megfelelő működését vagy az Ajándék átadását, és
kizárólag akkor, ha ez a körülmények miatt elkerülhetetlen, bármikor megszüntesse vagy
módosítsa a Promóciót vagy a jelen Felhasználási feltételeket. A Szervező azonban minden
esetben arra törekszik, hogy minimálisra csökkentse a résztvevőket érintő hátrányokat, és ne

okozzon indokolatlan kellemetlenséget.
19. A Szervező, illetve a Universal Studios Licensing LLC és annak anyavállalatai, leányvállalatai
és társvállalatai, valamint mindezek semelyik tisztségviselője, igazgatója, részvényese,
alkalmazottja, megbízottja, képviselője, engedményese és jogutódja nem vállal felelősséget
azért, ha azért nem vagy csak késve teljesíti a jelen Felhasználási feltételekben
meghatározott kötelezettségeit, mert (többek között) a következőknek betudható
tevékenység, mulasztás, esemény vagy körülmény következett be: globális vagy regionális
egészségügyi válság, időjárási viszonyok, tűzvész, árvíz, sztrájk, hurrikán, iparági jogvita,
háború, terrorcselekmény, fegyveres összetűzés, politikai zavargás, lázadás, polgári zavargás,
járvány, világjárvány, éhínség, pestis vagy egyéb természeti csapás és szerencsétlenség,
illetve a Szervező észszerű hatáskörén kívül eső bármilyen más körülmény.
20. Az igényt közvetlenül a Promócióban részt vevő személynek kell benyújtania. Szakmai
szervezetektől, fogyasztói csoportoktól vagy harmadik felektől érkező csoportos igényeket
nem fogadunk el. A hiányos vagy olvashatatlan igényeket, a makrókkal vagy más
automatizált eszközökkel benyújtott igényeket, továbbá a jelen Felhasználási feltételek
követelményeinek teljes mértékben meg nem felelő igényeket kizárjuk, és nem vesszük
figyelembe. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy egy résztvevő számítógép(ek)et használ a jelen
feltétel megkerüléséhez, például úgy, hogy „parancsfájlt” vagy „nyers erőt” használ, IP-címét
manipulálva elrejti kilétét, valaki másnak adja ki magát, vagy bármilyen más automatizált
eszközt használ annak érdekében, hogy az adott résztvevő igényeit a Promóció szabályaival
össze nem egyeztethető módon növelje, akkor az adott résztvevő igényléseit kizárjuk, és
minden neki ítélt Ajándék semmis lesz. A résztvevők nem léphetnek be anonim e-mailszolgáltatásokkal, többek között a GuerillaMail, a Dispostable vagy a Mailinator
használatával
21. Amennyiben a jelen rendelkezések bármelyike jogellenesnek, érvénytelennek vagy más
módon végrehajthatatlannak bizonyul, az adott rendelkezés hatályát veszti, és törlésre kerül
a jelen Felhasználási feltételekből, az összes többi rendelkezés azonban teljes mértékben
érvényben és hatályban marad.
22. A jelen Felhasználási feltételek az irányadók minden olyan esetben, amikor ellentmondás
vagy következetlenség áll fenn a jelen Felhasználási feltételek és bármely más
kommunikáció, többek között reklám- vagy promóciós anyag között.
23. ©2021 Energizer. Az Energizer és az Energizer figuráinak terve és kialakítása, valamint
bizonyos grafikai elemek az Energizer Brands, LLC és a kapcsolódó leányvállalatok védjegyei.

