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Reklámajándék kampányok részvételi szabályzata 

2022 Nyári Ajándékcsomag 

 

I. A Kampány szervezője 

A HAFNER Pneumatika weboldalán lebonyolításra kerülő kampány (a továbbiakban: Kampány) 
szervezője a HAFNER Pneumatika Kft. (székhely: 9228 Halászi, Püski út 3., cégjegyzékszám: 08-
09-002042, a továbbiakban: Szervező).  

II. Résztvevők 

A Programban részt vehet bármely természetes és jogi személy, aki a jelen részvételi szabályzatot 
elfogadja, és a kampányban e szabályzatnak megfelelően vesz részt, a továbbiakban: Résztvevő. 

III. A Kampány időtartama 

2022. június 20-tól 2022. július 18-ig (illetve a készlet erejéig) 

IV. Részvételi feltételek 
 

1) A Kampány időtartama alatt, ha a Résztvevő a HAFNER Pneumatika Kft. webáruházában 
vásárol, és a rendelés értéke eléri a nettó 100.000 Forintot, automatikusan egy 
ajándékcsomagot (a továbbiakban: Ajándékcsomag) kap rendelése mellé. 
 
Az Ajándékcsomagok a készlet erejéig állnak rendelkezésre. 
 
A Kampány keretén belül az Ajándékcsomagokat a HAFNER Pneumatika Kft. biztosítja a 
Résztvevők számára. A Résztvevő automatikusan jogosulttá válik az Ajándékcsomag 
megszerzésére, ha a webáruházban leadott rendelése a szükséges nettó rendelési értéket 
(100.000 Forint) eléri. 
 
A Kampány keretén belül nincs megszabva határ az összegyűjthető Ajándékcsomagok 
számára. A Résztvevő jogosult akár több Ajándékcsomag megszerzésére is, amennyiben 
a kijelölt nettó értékhatárt minden külön leadott rendelése eléri az Ajándékcsomag 
érvényesítéséhez. 
 
Az aktuális, 2022-es Nyári Ajándékcsomagban szereplő termékek: 
 
1. HAFNER Napszemüveg  
2. HAFNER Bluetooth hangszóró   
 

2) A Kampányban szereplő Ajándékcsomagok a készlet erejéig és a termékek elérhetőségéig 
állnak rendelkezésre. A készlet kifogyása esetén a Szervező fenntartja a jogot a Kampány 
kijelölt idő előtti befejezésére. Ez esetben a Szervező nem kötelezhető a Kampány 
befejezése után az Ajándékcsomagok kiadására. 
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3) Az Ajándékcsomagok mindennemű sokszorosítása, másolása, bármilyen reprodukálása 
TILOS. 
 
 

4) A Kampány időtartamának lejárta után a Szervező a Kampányban meghirdetett 
Ajándékcsomag kiadására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló 
határidő letelte után a Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.      
 

5) A Kampány az Ajándékcsomagok erejéig, azonban legfeljebb a Kampány időtartamának 
végéig, 2022. július 18-ig tart.  Ha a Kampányban szereplő termékek valamelyikéből 
átmeneti hiány lép fel, a Szervező mindent megtesz a készlethiány pótlására. A Szervező 
helyettesítő termék megjelölésére is jogosult, ha a fenti készlet a Program időtartama alatt 
elfogyna. 
 

6) A Résztvevők rendelésük leadásával minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan 
tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos részvételi szabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt. 
 

V. Garanciális feltételek 
 

7) A Kampány során ingyenesen kapott Ajándékcsomagokra a Szervező garanciát nem 
biztosít. Hibás termék esetén a Szervező lehetőség esetén csere csomagot biztosíthat, 
azonban a csomag cseréjére nem kötelezhető. Emellett a nem rendeltetésszerű használat 
kizáró tényezőnek számít. 
 

8) Az Ajándékcsomagok reklám ajándéktárgynak minősülnek, ezáltal a 14 napos 
visszavásárlás és a garanciális feltételek az Ajándékcsomagokra nem vonatkoznak. 
 

9) A termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Szervező nem vállal 
felelősséget. 
 

VI. Egyéb rendelkezések 
 

10)  A Szervező a készlethiányból, illetve készletelfogyásból eredő igényekért semmilyen 
felelősséggel nem tartozik. 
 

11)  Az Ajándékcsomagok készpénzre nem válthatóak. 
 

12)  A Szervező fenntartja a jogot a jelen részvételi szabályzat módosítására vagy súlyos 
jogsértés észlelése esetén a teljes Kampány törlésére. 
 

13)  A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén 
a Kampányból bárkit indoklás nélkül kizárjon. 
 

14)  A Kampánykommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, az ebből adódó 
eltérésekért és a nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. 
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15)  A Szervező jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Résztvevők megfelelő 
és egyidejű tájékoztatása mellett. A Szervező jogosult a Kampányt bármikor 5 napos 
előzetes értesítés mellett visszavonni vagy meghosszabbítani. 
 

16)  A Kampány nem vonható össze semmilyen egyéb párhuzamosan futó akcióval. 
 

17)  A Kampány a HAFNER Pneumatika Kft. webáruházán (https://www.hafner-
pneumatika.com/) keresztül történő vásárlásra az alábbiak szerint terjed ki: a webshopon 
keresztül vásárló személy vagy vállalkozás részére az általa vásárolt termékek 
megrendelésével egyidejűleg biztosítjuk az egy darab Ajándékcsomagot, amennyiben a 
meghatározott nettó rendelési összeghatárt (kiszállítási díj nélkül) leadott rendelése eléri. 
 

18)  A Kampányra vonatkozó valamennyi információ, a Kampányban résztvevő termékek köre, 
és jelen akcióval kapcsolatos szabályzat elérhető a https://www.hafner-pneumatika.com/ 
oldalon, valamint a Kampány ideje alatt további tájékoztatás kérhető az 
ertekesites@hafner-pneumatika.com email címen. 

 

Halászi, 2022. június 23. 

 

HAFNER Pneumatika Kft. 

Szervező 
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