
Részvételi feltételek (Játékszabályzat) 

Daikin vásárlói elégedettségi akció 

 

1. A Daikin Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-

076710, Adószám: 10549025-2-43), mint szervező megbízásából a: Honestly MT GmbH – 

Németország, Hansaring 68-70., DE 50670 Köln, mint lebonyolító vásárlói elégedettségi felmérést 

és ahhoz kapcsolódó nyereményjátékot (a továbbiakban együtt: promóciót) szervez a 2017. 

április 25. napján kezdődő és 2017. október 31. napján végződő időszakban. 

 

2. A felmérésben való részvétellel és regisztrációval a résztvevő feltétel nélkül elfogadja és magára 

nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket és szabályokat. 

Részvételi feltételek 

3. A promócióban azok az új és meglevő magánszemély vásárlók vehetnek részt, akik: 

3.1.  Daikin márkájú légkondicionáló berendezést vásároltak, illetve vásárolnak a 2016. január 1. 

napja és 2017. október 31. napja közötti időszakban ÉS 

3.2.  véleményüket visszajelzik a következő honlapon elérhető online felmérés keretében: 

www.daikin.hu 

 (a továbbiakban: Résztvevő Vásárló) 

4. A promócióban a következő személyek nem vehetnek részt, illetve nyereményt nem vehetnek át: 

- A 18. életévüket be nem töltött, kiskorú személyek szülői jóváhagyás nélkül, a 

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú személyek 

gondnokuk beleegyező döntése nélkül, 

- A Daikin Hungary Kft. és a szervező alkalmazottai és azok családtagjai (férjük/feleségük, 

szüleik, testvéreik és gyerekeik). 

Nyeremények 

5. A nyertesek Apple IPad Air 2 wi-fi 32GB típusú táblagépet nyernek; a kiosztható 

tárgynyeremények száma maximum 10 darab. 

Részvétel 

6. A promócióban történő részvételhez a Résztvevő Vásárlónak a következő feltételeket kell 

teljesítenie: 

6.1. Regisztrálnia kell a következő honlapon: www.daikin.hu elérhető online felmérésben és a 

kérdőív minden kérdésére válaszolnia kell, valamint 

6.2. Számlával kell tudnia igazolni a Daikin termék megvásárlását; egy számla egyetlen játékhoz 

használható fel. 

 



7. A kérdőív kitöltésével minden résztvevő önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a szervező a szükséges személyes adatait kezelje, azonban a szervező azokat 

harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé. 

 

8. Minden századik Résztvevő Vásárló, aki megfelel a 6. pontban meghatározott feltételeknek 

jogosulttá válik a nyereményre és a promóció végén a 12. pont szerinti értesítést kap a Daikin 

Hungary Kft. társaságtól. A hivatalos értesítéstől számított 10 naptári napon belül a nyerteseket a 

szervező a regisztráláskor megadott e-mail címükön is értesíti, és kéri a nyertest, hogy adja meg a 

telefonszámát, valamint azt a postai címet ahova a nyeremény kézbesítését kéri. A 

nyereményeket a Daikin Hungary Kft. saját költségén futárral kézbesíti a választott futárszolgálat 

általános szerződési feltételei szerint. A nyertes köteles az értesítő e-mailre annak kézhezvételétől 

számított 10 naptári napon belül válaszolni, és telefonszámát valamint kézbesítési címét megadni. 

Amennyiben a nyertes egyáltalán nem, vagy nem a jelen pontban meghatározott módon válaszol 

az e-mailre, elveszíti a jogát a nyereményre.    

 

9. A nyertesek a kézbesítési adataik Daikin Hungary Kft. által történő kézhezvételétől számított 21 

naptári napon belül kapják meg a nyereményüket. Ha a nyertes a futár kiszállítási értesítőjétől 

számított 10 napon belül nem veszi át a nyereményét, a Daikin Hungary Kft. és a szervezők a 

továbbiakban nem kötelesek a nyeremény átadására, a nyertes elveszíti a jogát a nyereményre.  

 

10. A nyeremények automatikusan kerülnek kiosztásra (minden ötvenedikként regisztráló Résztvevő 

Vásárló nyer, azzal, hogy legfeljebb 10 nyertes lehet), nem történik sorsolás. Ha a nyertesek 

száma elérte a tízet, e tényt a Daikin Hungary Kft. a regisztrációra lehetőséget adó honlapon 

közzéteszi. 

 

11. A nyeremények nem válthatók át pénzre. 

 

12. A promóció végét követően, legkésőbb 2017. november 30. napjáig a nyertesek neve 

közzétételre kerül a következő a honlapon: www.daikin.hu 

Jogok és kötelezettségek 

13.1. A következő esetekben a Daikin Hungary Kft.-t, mint szervezőt és a Honestly MT GmbH, mint 

lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a nyeremények kézbesítésének elmaradása 

vagy késedelme miatt:  

a) a nyeremény azért nem adható át, mert a nyertes vagy képviselője nem azonosítható, 

és/vagy a nyeremény átvételének késedelmét, illetve meghiúsulását okozó technikai és/vagy 

jogi akadályok a nyertesnek és/vagy képviselőjének, ügyvédjének felróható, vagy 

b) a nyeremény elháríthatatlan erőhatás (vis maior), jogszabályi vagy hatósági korlátozások, 

vagy bármely egyéb körülmény miatt nem adható át. 

13.2. A Daikin Hungary Kft. és a szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha rajta kívül álló 

okok miatt lehetetlenül el valamely vásárló részvétele a promócióban (így például: ha vis maior 

(elháríthatatlan erőhatás), vagy váratlan, előreláthatatlan esemény, vagy az Internet 



működésének hibája, vagy a szervezőktől független harmadik fél által nyújtott szolgáltatások 

hibája következik be.) 

 

13.3. A Daikin Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a promóciót a következő honlapon: 

www.daikin.hu történő bejelentéssel, bármikor, azonnal megszüntesse, befejezze, 

amennyiben visszaélést vagy a szabályok megsértését észleli, vagy a megszüntetést bármely 

más körülmény indokolttá teszi. A promóció véghatáridő idő előtti megszűntetése esetén a 

résztvevők semmilyen jogcímen nem jogosultak kártérítésre, kártalanításra, így sem a 

közvetlen, sem a közvetett vagyoni és nem vagyoni hátrányuk, sem az elmaradt hasznuk 

megtérítését sem követelhetik a Daikin Hungary Kft. társaságtól és/vagy a Honestly MT GmbH-

tól; azok a játékosok, akik a megszüntetés bejelentéséig már jogot szereztek a nyereményre, a 

nyereményüket a fentiek szerint megkapják. 

 

A nyeremény átruházása és kicserélése 

 

14.1. A nyeremények személyre szólóak, azok az átvételt megelőzően harmadik személyre nem 

átruházhatók.  

 

Személyes adatok védelme 

 

15.1. A promócióban a személyes adatok védelme maradéktalanul érvényesül. A szervező, mint 

adatkezelő vállalja, hogy a promóció keretében a résztvevők által megadott személyes 

adatokat a személyes adatok védelméről rendelkező jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően kizárólag a promóció lebonyolítása (a résztvevők azonosítása, a nyeremények 

nyertesek számára történő átadása) céljából gyűjti, tárolja és dolgozza fel.  A szervező 

biztosítja, hogy a személyes adatok a jelen szabályzatban meghatározott céloktól eltérő 

célokra nem kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés a résztvevő önkéntes hozzájárulásán 

alapul. A promócióban a Daikin Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-076710), mint szervező adatkezelőnek, a Honestly MT GmbH 

(Németország, Hansaring 68-70., DE 50670 Köln), mint lebonyolító adatfeldolgozónak minősül. 

A promóció keretében a személyes adatnak minősülő név és e-mail cím adatkezelése történik, 

amennyiben a nyertesek e-mailben a telefonszámukat és a kézbesítési címüket megadják, 

akkor az ő esetükben ezen személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatokat a 

www.daikin.hu honlapon kell megadni, adatkezelésük és adatfeldolgozásuk Németországban a 

lebonyolító Honestly MT GmbH székhelyén, a nyertesek által megadott további személyes 

adatok (telefonszám, kézbesítési cím) kezelése a szervező Daikin Hungary Kft. székhelyén (1117 

Budapest, Fehérvári út 84/A.) történik. Az adatkezelés az adatkezelési cél (promóció 

lebonyolítása) megvalósulásáig tart. 

 

15.2. A promócióban történő részvétellel a résztvevő kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a szervező, és a megbízásából eljáró lebonyolító a promóció lebonyolítása céljából 

és azzal összefüggésben a résztvevő személyes adatait kezelje, tárolja és feldolgozza.  

 

15.3. A személyes adatok védelméről szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően minden 

résztvevő jogosult az adatkezelőtől tájékoztatást kérni arról, hogy mely személyes adatait 

http://www.daikin.hu/


kezelik és joga van azok módosítását kérni. Minden résztvevő jogosult írásban kérni az 

adatkezelőt (Daikin Hungary Kft. székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a), hogy a 

személyes adatait törölje, helyesbítse vagy zárolja. 

 

15.4. Az adatgyűjtésre és adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. Résztvevő az 

adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos panaszával, jogorvoslati kérelmével, jogérvényesítési 

igényével az adatkezelőhöz (Daikin Hungary Kft. székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a ), 

és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.), valamint bírósághoz fordulhat. 

 

15.5. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a következő számon 

vette nyilvántartásba: NAIH-118560/2017 

 

Egyéb rendelkezések 

 

16.1. Minden résztvevő köteles betartani a promóció hivatalos szabályait, melyek a következő 

honlapon közzétételre kerülnek: www.daikin.hu A Daikin Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, 

hogy a hivatalos szabályokat bármikor megváltoztassa vagy kiegészítse, amely változások a 

következő honlapon történő közzététellel lépnek hatályba: www.daikin.hu. A résztvevők a 

promócióban történő részvétellel kötelezettségek vállalnak a hivatalos szabályok és a 

nyereményjáték részvételi feltételeinek maradéktalan betartására.  

 

16.2. A szervezők és résztvevők közötti vitákat felek megkísérlik közvetlen egyeztetéssel, közös 

megegyezéssel rendezni. 

 


