Felhasználási Feltételek
A jelen Felhasználási feltételek a Szervező és Ön között létrejövő megállapodásra
vonatkoznak, és perdöntők minden olyan esetben, amikor ellentmondás vagy
következetlenség áll fenn bármely más kommunikációval, például hirdetéssel vagy
reklámanyaggal kapcsolatban. A részvételre/letöltésre vonatkozó útmutatók a jelen
felhasználási feltételek részét képezik, és a promócióban való részvétellel valamennyi
igénylő elfogadja a jelen feltételeket, amelyek rájuk nézve kötelező érvényűek. Kérjük,
későbbi használatra őrizze meg a dokumentum egy példányát.
Alkalmasság
A Energizer® promóciójában részt vehet minden Magyarországon élő, 18. életévét betöltött
személy, kivéve a Szervező és a Lebonyolító, valamint azok kapcsolt vállalkozásainak és
megbízottainak alkalmazottait, az említett alkalmazottak közvetlen családtagjait, valamint a
jelen Promócióhoz kapcsolódó egyéb személyeket. Az Energizer nem vállal felelősséget a
korhatár alatti személyek által benyújtott letöltési igények tekintetében.
1. A részvételhez vásárlás és internetkapcsolat szükséges. Az ajándék beváltásához
nincs szükség Hotels.com fiókra. A Promóció szervezője kérheti a résztvevőktől, hogy
töltsék fel vagy mutassák be a vásárlást igazoló nyugtát.
2. A promóciós kampány időszaka: A Promóció 2020. október 1-én (nyitó dátum) 00:01től (CET) 2021. január 31-én (záró dátum) 23:59-ig (CET) tart.
3. Részvételi útmutató: A jelen Promócióban kizárólag olyan vásárlók vehetnek részt,
akik:
• A Promóciós időszak alatt vásárolnak egy csomag Energizer® elemet,
akkumulátortöltőt vagy zseblámpát
• ellátogatnak a www.energizerholidays.com oldalra (a továbbiakban: „az
Energizer promóciós weboldala”), megadják teljes nevüket, e-mail címüket, a
csomagoláson található vonalkódot, és kérés esetén elküldik a megfelelő
termék vásárlását egyértelműen igazoló nyugta képét.
• A vásárlók a megadott címre egy e-mailt kapnak, amelyben egy hivatkozásra
kattintva megerősítik az e-mail címet
• Az e-mail cím megerősítése után a vásárlók egy egyedi kódot és a jelen
Promócióhoz tartozó Hotels.com URL hivatkozást tartalmazó e-mailt kapnak.
• Az e-mailben található Hotels.com hivatkozásra kattintva beváltják
ajándékukat.
4. Más hivatalos Energizer® termékek nem vesznek részt a promócióban. Ide tartoznak
az autóipari/tengerészeti akkumulátorok, az USB-töltők és powerbank töltők.
5. A záró dátum után beküldött összes promóciós kódot automatikusan érvénytelennek
tekintjük.

6. Az ajándék: Minden vásárló, aki helyesen elvégzi a részvételi utasítások lépéseit, a a
Hotels.com-on történő következő szállásfoglalása árából 10%-os engedményt
biztosító egyedi kódot kap. Az árengedmény nem vonatkozik az adókra és egyéb
díjakra.
7. Minden megvásárolt termék legfeljebb 1 alkalommal vehet részt a promócióban, és
naponta legfeljebb 3 engedménykód kérhető az Energizer promóciós weboldalán.
8. További információk az ajándékkal kapcsolatban:
a. Az engedménykód csak szállásfoglaláshoz használható, és bármely
szállásfoglalásnak csak az első szobájára vonatkozik.
b. Az engedmény felhasználásához a foglalás teljes összegét ki kell egyenlíteni
előre, online fizetéssel.
c. Az engedmény csak 1-28 éjszaka időtartamú szállásfoglalásokhoz használható fel.
Az első 28 éjszakát követő további éjszakákra nem vonatkozik az engedmény.
d. Az engedmény más akciókkal együtt is használható, amennyiben az adott akció
feltételei ezt lehetővé teszik, de nem kombinálható a Hotels.com
hűségprogramjával.
e. A kódok 2021. augusztus 31-én 23:59-ig (GMT) válthatók be.
f. A kódok olyan foglalásokhoz használhatók fel, amelyek 2022. augusztus 1-éig
befejeződnek.
g. A kódokat csak egyszer lehet felhasználni. A kódokat nem lehet visszaállítani vagy
újra aktiválni, még akkor sem, ha a foglalást lemondják.
h. Az ajánlat nem váltható készpénzre vagy más, alternatív szolgáltatásra.
i. Bármilyen probléma esetén lépjen kapcsolatba velünk:
https://hu.hotels.com/page/faqs-legacy/. A Hotels.com összes Felhasználási
feltétele érvényes, amelyeket itt találhat meg:
https://hu.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=c.
.Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ
j. A Hotels.com Gyakran Ismételt Kérdései itt találhatók:
https://hu.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Az ajánlat nem hosszabbítható meg.
9. A Szervező a vásárló által megadott személyes adatokat kizárólag a Promóció
lebonyolítására, a Promóció alatt folytatott e-mail kommunikáció céljára és a
vásárlónak a Promócióban való részvételével vagy az Energizer promóciós
weboldalának használatával kapcsolatban használja fel. A Szervező a megadott
személyes adatokat nem használja fel marketingtevékenységekhez a vásárló
engedélye nélkül. Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni az adatvédelmi
szabályzatról, vagy arról, hogy a Szervező hogyan használja fel vagy adja ki a vásárló
személyes adatait, kattintson ide: https://energizergrouplegal.com/notice_huHU.html
10. Ha létrehoz egy Hotels.com fiókot, a vállalat minden megadott információt saját
adatkezelési szabályzata szerint kezel, amelyet itt találhat meg:
https://hu.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_HU&locale=hu_HU

11. Ha bármilyen problémát tapasztal az Energizer promóciós weboldalának
használatával kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz a
support@energizerholidays.com címen.
Általános rendelkezések
12. A Promóció feltétele, hogy a résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a
szabályokat, különösen azt, hogy a Szervező jogosult a végső döntésre minden olyan
esetben, amely a Promócióban, vagy azzal kapcsolatban felmerül.
13. Az Ajándékok nem átruházhatók. Az Ajándék nem cserélhető másra. Előre nem
látható körülmények esetére a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az
Ajándékot valamilyen más, azonos vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
14. Az ügynökökön vagy harmadik feleken keresztül benyújtott, illetve számítógéppel
automatikusan létrehozott, valamint a nem megfelelő vagy hiányos letöltési
igényléseket nem fogadjuk el.
15. A Szervező minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy
a Promóció ideje alatt biztosítsa az Energizer promóciós weboldal megfelelő
működését. A Szervező ugyanakkor nem vállal felelősséget az elveszett vagy az
átvitel során késedelmet szenvedett Promóciós igénylésekért, a hiba okától
függetlenül, ideértve például bármely berendezéshibát, műszaki meghibásodást,
valamint bármilyen rendszer-, műhold-, hálózat-, szerver-, számítógépes hardvervagy szoftverhibát.
16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját döntése alapján kizárjon a
részvételből bárkit, aki akadályozza vagy befolyásolja a Promóció lebonyolítását,
biztonságát, illetve annak tisztességes vagy megfelelő végrehajtását vagy
integritását.
17. A Promóció és a jelen felhasználási feltételek tekintetében az egyes országok
törvényei vonatkoznak, a résztvevők lakóhelyük országának joghatósága alá esnek.
18. A törvényekben megengedett mértékig a Szervező, megbízottjai vagy forgalmazói
minden körülmények között elutasítják a felelősséget és nem kötelezhetők a
résztvevők kártalanítására, és nem vonhatók felelősségre az Ajándék átvételéből
adódó veszteség, kár, személyi sérülés vagy halál miatt, kivéve, ha a káreset a
Szervező, megbízottjai, forgalmazói, vagy ezek alkalmazottainak hanyagságából
következett be. Ön nem veszíti el semmilyen törvény adta jogát.
19. Amennyiben a Szervező ésszerűen elvárható 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, a
Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely szakaszában megszüntesse vagy
kiegészítse a Promóciót vagy a jelen felhasználási feltételeket. A Szervező azonban

minden esetben arra törekszik, hogy minimálisra csökkentse a résztvevőket ért
hátrányokat és ne okozzon szükségtelenül kellemetlenséget.
20. A Promócióban való részvétellel a résztvevő megerősíti, hogy jogosult a részvételre,
és így jogosult az Ajándék beváltására. A Szervező fenntartja magának a jogot
minden részvételi igény ellenőrzésére, ideértve, de nem kizárólagosan, a Promócióra
jelentkezők alkalmasságát igazoló iratok bekérését (amelyeket 14 napon belül be kell
mutatni), az Ajándék átadásának visszautasítását és/vagy az ajándékra való
jogosultság visszavonását és/vagy a Promócióban való további részvétel elutasítását
és a résztvevő kizárását, ha joggal feltételezhető a jelen felhasználási feltételek, vagy
a jelen Promóció előírásainak megszegése, vagy bármely más esetben, ha a
résztvevő tisztességtelen előnyre tenne szert a kampányban való részvételből vagy
ha az illető tisztességtelen eszközökkel nyert. Minden döntés esetében a Szervező
szava a döntő és a döntés kötelező érvényű.
21. Amennyiben a feltételek bármely rendelkezése törvénysértőnek, érvénytelennek
vagy más módon végrehajthatatlannak bizonyul, az adott rendelkezés hatályát veszti
és törlésre kerül, az összes többi rendelkezés azonban teljes mértékben hatályban
marad.
22. A jelen Felhasználási feltételek érvényesek minden olyan esetben, amikor
ellentmondás vagy következetlenség áll fenn bármely más kommunikációval, többek
között hirdetéssel vagy reklámanyaggal kapcsolatban.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

