A klimatizálás művészete.

MÁRKABOLT SZÜLETÉSNAPI nyereményjáték szabályzat
Részvételi Feltételek
1. Daikin Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 3) Cégjegyzékszám: 01‐09‐076710,
adószám: 10549025‐2‐43) mint Szervező nyereményjátékot szervez a 2022. május 20. napján
kezdődő és 2022. június 30. napján végződő időszakban.
2. A nyereményjátékra (továbbiakban: „Akció") a jelen – minden résztvevőre kötelező érvényű –
Nyereményjáték szabályzat feltételei szerint kerül sor. Az Akcióban való részvétellel a résztvevő
magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Feltételeket.
3. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az Akció 1. pontban meghatározott időtartamát annak
hatálya alatt meghosszabbítsa, oly módon, hogy azt nyilvánosan közzé‐ és elérhetővé teszi az
érdekeltek számára a jelen Feltételek szerinti módon.
Az Akció
4. Az Akció a 2022. május 20. napján kezdődő és 2022. június 30. napján végződő időszakban, a
Daikin Márkaboltban (1133 Budapest, Váci út 80.) kerül megszervezésre.
Az Akció szervezésére és lebonyolítására vonatkozó feltételeket jelen nyereményjáték szabályzat
tartalmazza.
5. Az Akcióban minden, az alábbi feltételeknek megfelelő természetes személy részt vehet.
5.1 Az Akcióban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele
(továbbiakban: Játékos).
6. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
6.1 Az alábbi csoportokba tartozó személyek nem vehetnek részt az Akcióban:
‐ azok, akik nem töltötték be a 18. életévüket az Akcióban történő részvételre vonatkozó
regisztráció időpontjában;
‐ a Szervező munkavállalói és azok közvetlen családtagjai és kapcsolatai (házastárs,
élettárs, szülők, testvérek, gyerekek, egy háztartásban elő személyek), a Daikin
forgalmazási láncban (viszonteladói partnerhálózat) résztvevő társaságok
munkavállalói, és ezek családtagjai és kapcsolatai (házastárs, élettárs, szülők, testvér,
gyerek, egy háztartásban élő személyek).
Ha a Szervező olyan személyeket azonosít be, akik befolyásolták vagy megkönnyítették a jelen
Akcióban felkínált nyeremény megszerzését olyan személyek számára, akik nem teljesítik az
Akcióban való részvétel feltételeit, jogosult a nyeremény visszatérítését követelni azoktól a
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személyektől is, akik más személyek Akcióban való részvételében segédkeztek, és azoktól is, akik
szabálytalanul vettek részt az Akcióban.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse az Akcióban történő részvételt, ha arra a jelen
Feltételek megsértésével kerül sor, és hogy ne adjon nyereményt a jelen Feltételeket megsértő
résztvevőknek. A fenti okokból a részvételt érvénytelenítő, illetve a nyereményt megtagadó
intézkedésről a résztvevő e‐mail útján kap tájékoztatást.
Nyeremények
7.1 Az akció időtartama alatt minden ajánlatkérő megpörgetheti a Daikin születésnapi
szerencsekerekét a Daikin Márkaboltban. A szerencsekerék megpörgetése csak személyes
látogatás esetén lehetséges a Daikin Márkaboltban, 13. kerület, Váci út 80.szám alatt nyitvatartási
időben.
A szerencsekeréken a következő nyereményeket lehet pörgetni és megnyerni: napszemüveg,
kulacs, plüssmackó, JBL hangszóró, strandszett (kulacs+hűtőtáska+ strandlepedő), kibővített
jótállás a Márkabolt által telepített gépekre (3+2 év helyett 3+2+2 év), ingyenes karbantartás az
első alkalommal a Márkabolt által telepített gépekre érvényesíthetően (mindez a Daikin
adatbázisban rögzítésre kerül). A tárgyi ajándékok limitált mennyiségben állnak rendelkezésre, így
szervező fenntartja a jogot, hogy a tárgyi ajándékok esetén csere opciót ajánl a rendelkezésre álló
készletek függvényében.
7.2 A szülinapi hónap végén egy szerencsés nyertes visszanyerheti a klíma telepítése árát. A
2022. július 4‐i sorsoláson a május 20 – június 30. között a Daikin Márkaboltban leadott split klíma
megrendelések vesznek részt.
Visszatéríteni egy db mono‐splitre vonatkozó normál telepítési csomag árat fog a Daikin – abban
az esetben is, ha multi split rendszer, vagy bonyolultabb telepítési körülmények miatt magasabb
összegű telepítés volt a nyertesnél.
A nyeremények kisorsolására a jelen Feltételek „Az Akció Lebonyolítása” című cikkében leírtak
szerint kerül sor.
Az Akció Lebonyolítása
8. Az Akcióban való részvétel érdekében a Résztvevőknek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
8.1 A szülinapi szerencsekerék megpörgetéséhez személyesen el kell látogatni a Daikin
Márkaboltba, és ajánlatot kell kérni a Daikin Márkabolttól az Akció időtartama alatt.
8.2. Ahhoz, hogy visszanyerhesse a résztvevő a klíma telepítésének árát, érvényes split klíma
megrendeléssel kell rendelkeznie az akció időtartama alatt, amit a Daikin Márkaboltnak adott le.
(érvényes megrendelés = a felmérés árának befizetése megtörtént)
A klíma telepítés értékét a nyertes által megadott folyószámlaszámra téríti vissza Daikin legkésőbb 14
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napon belül.
A klímatelepítés árának visszanyeréséhez nincs szükség külön regisztrációra, az akció időtartama alatt
a márkaboltba beérkezett összes split klíma megrendelés részt vesz a július 4‐én tartandó sorsoláson.
Sorsolás
9. Az Akcióban kínált klímatelepítés árának visszanyerésére véletlenszerű sorsolást indít a szervező,
amelyre 2022. július 4‐én kerül sor a https://www.random.org segítségével.
A https://www.random.org alkalmazás olyan online platform, ahol véletlenszerű adatok
generálhatóak a Szervező által szolgáltatott adatok alapján. Szervező beviszi a 8.2. pont feltételeinek
megfelelő, 2022. május 20. – június 30. között a Daikin Márkaboltnak megrendelést leadott ügyfelek
neveit és e‐mail címeit a https://www.random.org alkalmazásba, melynek eredményeként a
nyertesek nevei vagy e‐mail címei legenerálódnak. A https://www.random.org által nyertesként
generált résztvevő jogosult az Akcióban ajánlott nyeremény átvételére; a nyertest a Daikin az Akció
lezárultával közzéteszi a 12. cikk szerint.
A szerencsekerék nyereményei a helyszínen kerülnek átadásra.
Nyertes értesítése és a nyeremények átadása
10.1. A klímatelepítés árát visszanyerő nyertest a Daikin e‐mailben vagy telefonon egyénileg értesíti a
megrendelés során megadott e‐ mail címen, vagy telefonszámon.
10.2. A Szervező nem felel azért, ha a nyertes nem elérhető, mert az általa megadott adatok
részben,vagy egészben pontatlanok. Amennyiben nyertes 7 napon belül nem reagál a nyeremény
átvételével kapcsolatban, úgy nyeremény átvételéhez való joga elveszik (jogvesztés), és a sorsolást
egy új időpontban megismételjük.
11. A nyertesek nem követelhetik a szerencsekerék során pörgetett nyeremények értékét pénzben.
12. A nyertesek és a nyeremények a játék befejeztével, a sorsolást követően közzétételre kerülnek a
Daikin honlapján (www.daikin.hu) és social media felületein.

Jogok és Kötelezettségek
13.1. A Daikin nem felelős a nyeremények neki fel nem róható okból bekövetkező késedelmes
kiszállításáért vagy a szállítás meghiúsulásáért.
13.2. A Daikin nem felelős, ha az Akcióban való részvétel vagy annak lebonyolítása az ellenőrzési
körén kívül eső okból (pl. vis major, hálózati probléma) ellehetetlenül vagy meghiúsul.
13.3. A Daikin nem felel a nyertes és/vagy harmadik személy által a nyereménnyel kapcsolatosan
elszenvedett kárért. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Daikin nem felel a nyeremény
felhasználásával a résztvevők által elszenvedett vagy harmadik személyeknek okozott károkért és
sérülésekért.
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13.4 A Daikin nem felel az Akcióban való részvételből származó közvetlen vagy közvetett károkért.
13.5 A Daikin bármikor jogosult az Akciót indoklás nélkül felfüggeszteni, a www.daikin.hu honlapon
közzétett közleménnyel, ha visszaélésre vagy a Feltételek megsértésére utaló jelet észlel. Ez
esetben a Daikin nem tartozik semmilyen kompenzációval a résztvevőkkel szemben.
Nyeremények átruházása
14. A nyeremények személyre szólnak, és harmadik személyre nem ruházhatóak át.
Személyes Adatok Védelem
15.1. Az Akció lebonyolítása megfelel a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak.
15.2. A résztvevők személyes adatai átadhatók a Szervező szerződéses partnereinek (akik az adatokat
a Szervező utasításai szerint kezelik), a Szervező kapcsolt vállalkozásainak, az illetékes hatóságoknak
és a nyertesek esetében közzétehetők a jogszabályok és a jelen Szabályzat szerint. A Szervező az
adatokat az Európai Unió más országaiba továbbíthatja.
15.3. Az Akcióban résztvevők hozzájárulásukat adják, hogy a Szervező a jövőben személyes
adataikat direkt marketing célokra is felhasználhatja, hogy tájékoztassa a résztvevőket a jövőbeli
akciókról, számukra reklám‐ és tájékoztató anyagokat küldjön, a kapcsolt vállalkozásaitól vagy a
szerződéses partnereitől. A Szervező tiszteletben tartja a résztvevő döntését a kapcsolattartás
módját illetően, és azt a jogát, hogy bármikor úgy döntsön, nem kíván a továbbiakban ilyen
anyagokat kapni.
15.4. A résztvevő jogosult a személyes adataihoz hozzáférni és azokat kezelni. A résztvevő jogosult a
személyes adatai törlését, kijavítását, valamint a jogellenes adatkezelés beszüntetését kérni a
Szervezőtől az https://daikin.formstack.com/forms/gdpr_completionrectificationerasurerestriction_form_hu
weboldalon. A résztvevők a személyes adataik védelme érdekében az illetékes hatóságokhoz és
bírósághoz fordulhatnak.

Promóciós Anyagok Tartalma
16. Amennyiben valamely reklámanyag tartalma és a jelen Feltételek rendelkezései között
összeütközés lenne, a jelen Feltételek rendelkezései alkalmazandók.

Egyéb Rendelkezések
17.1. A Szervező és a Résztvevők közötti esetleges vitákat elsősorban peren kívüli egyeztetés útján
kell rendezni. A nyereményjátékkal kapcsolatos jogviták a magyar bíróságok kizárólagos
joghatósága alá tartoznak.
17.2. A nyereményjátékra a magyar anyagi jog vonatkozik.

