Promóciós feltételek és szabályok

Eaton mánia
Jelen dokumentum az Eaton Industries Kft. „Eaton mánia” elnevezésű promociójának (a továbbiakban:
„Értékesítési esemény”) szabályait és részvételi feltételeit tartalmazza. Az Értékesítési esemény
feltételeit csak a jelen szabályok írásbeli módosítása formájában lehet megváltoztatni.

1. Az értékesítési esemény szervezője:

Eaton Industries Kft.
Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8‐14
Cégjegyzékszám: 01-09-369915
Adószám: 12036756‐2‐43
(a továbbiakban mint „Szervező”)

2. Az Adminisztrátor a személyes adatok feldolgozásával összefüggésben a természetes személyek
védelméről szóló európai parlament és tanács (EU) rendelete (GDPR) és a személyes adatok
védelméről szóló 101/2000. Sz. Törvény értelmében: a Szervező.

3. Az Adatfeldolgozó a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló
európai parlament és tanács (EU) rendelete (GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló 101/2000.
sz. törvény értelmében:

NAUSUS s.r.o.
Székhelye: Na Jezerce 1451 / 2a, 140 00 Prága 4, Nusle
ID: 267 69 107, áfa: CZ 267 69 107
Bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 92459
(a továbbiakban: "Feldolgozó")

4. A részvétel feltételei:
4.1 Az értékesítési esemény az 1.számú mellékletben felsorolt összes termékre vonatkozik, amelynek
gyártója a Szervező, és amelyeket a Szervező a magyarországi hivatalos kiskereskedelemihálózatában

értékesítenek (a továbbiakban: Termékek). Az Értékesítési esemény csak a szervező honlapján történő
regisztráció során felsorolt kiskereskedelemben megvásárolt Termékekre vonatkozik.
4.2 Csak Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személyek, valamint Magyarországon
székhellyel rendelkező, 18 évnél idősebb egyéni vállalkozók (a továbbiakban: Ügyfél) vehetnek részt az
Értékesítési eseményen. A részvételből ki vannak a zárva az értékesítési eseményben résztvevő
kiskereskedők, valamint a Szervező összes többi közvetlen kiszolgálású ügyfele – kiskereskedők és a 9.3
pontban felsoroltak.
4.3 Az Értékesítési eseményen való részvételhez az Ügyfélnek regisztrálnia kell magát a Szervező
honlapján ‐ www.eatonmania.hu. Regisztráció nélkül az Értékesítési eseményen nem lehet részt venni.
4.4 A regisztrációval a Résztvevő vállalja, hogy az ezen dokumentumban részletezett feltételeknek
megfelel, és az itt részletezett szabályokat betartja.
5. A Szervező az Értékesítési eseményt az Ügyfelek számára nyújtott előnyökért és az Eaton termékek
iránti bizalmuk megbecsülésért szervezte.
5.1 Az Értékesítési eseményre 2022. szeptember 1‐ 2022. október 31. terjedő időszakban kerül sor
Magyarország területén (a továbbiakban: „Eseményidőszak”). Az Értékesítési esemény során az Ügyfél
bármikor regisztrálhat az Értékesítési eseményre, és vállalja, hogy a regisztráció során megjelölt
kiskereskedelem tájékoztatást nyújtson a Szervezőnek az Ügyfél által a kiskereskedelemben történt
Termékek megvásárlásával keletkezett számlázott forgalmáról az Eseményidőszak alatt.

6. A nyilvántartásba vétel módja és a vonatkozó követelmények teljesítése
6.1 Az Ügyfél regisztrál az Értékesítési eseményre és kitölti a szükséges adatokat a Szervező honlapján:
www.eatonmania.hu
Az Értékesítési eseményre történő regisztráció során az Ügyfél köteles az alábbi adatokat megadni: Cég
neve, cégjegyzék száma, a képviselő neve, a cég telephelyének címe, email címe, valamint ki kell válassza
azon kiskereskedelmet, amelyben az Ügyfél a Termékeket az Értékesítési esemény Eseményidőszakában
vásárolja. A regisztráció során szükséges információk kitöltése után az Ügyfél megerősítő emailt kap az
Értékesítési eseményre történő regisztrációról. Az ügyfél az Eseményidőszakot követő 14 napon belül
visszaigazoló emailt kap arról, hogy lehetősége van‐e ajándékot választani a Termékek elért számlázott
forgalma szerint, amelyet az Ügyfél a megadott kiskereskedelemben teljesített. Minden Ügyfél csak
egyszer regisztrálhat az Értékesítési eseményre. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat az Eaton Mánia
Értékesítési eseményről, amennyiben emailt küld ezen szándékáról a következő email címre:
RobertaMiklicz@Eaton.com

7. Nyeremények és kibocsátásuk
7.1 A Termékek megvásárlásával az Ügyfél a 2.számú mellékletben felsorolt ajándékokat vagy azok
bármely kombinációját kaphatja az elért számlázott forgalom alapján. (a továbbiakban: „Ajándékok”)
7.2 Az Ügyfél az elért forgalomnak megfelelően az ajándékot az Eseményidőszakot követő 14. naptól a
21.napig választhatja ki. ( 2022.november 14‐21. )
7.3 Az Ajándékok kiválasztásához Az Ügyfél a választott kiskereskedelemben az Eseményidőszakban
keletkezett kiszámlázott forgalma kerül figyelembevételre.

7.4 A Szervező emailben kéri fel az Ügyfeleket, hogy válasszanak ajándékot.
7.5 A választott kiskereskedésben elért számlázott forgalom szerinti feltételek alapján kiválasztott
Ajándékok kézbesítése végett a Szervező képviselője az ajándékok kiválasztását követő 30 napon belül
emailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.
Az ajándékok megszerzésének feltétele az Ügyfél által a kiskereskedéstől megvásárolt Termékek összes
szükséges adatának megadása a kiskereskedés által, mely adatok átadásához az Ügyfél kifejezetten
hozzájárul.
7.6 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az Ajándékok használatából fakadó kockázatokért
illetve használatukból következő esetleges károkért. Az Ajándék átvétele után annak megrongálódásának
kockázata az Ügyfélre hárul. Az Ajándékkal és annak használatával kapcsolatban okozott hibák vagy károk
miatt az Ügyfél nem jogosult a Szervezőtől újabb Ajándék vagy egyéb igény követelésére. Az Ajándékok
nem válthatók készpénzre.
7.7 Az Értékesítési esemény Szervezője fenntartja a jogot az Ajándékok megváltoztatására (azonos vagy
magasabb értékűre cserélésére), valamint a szabályok megváltoztatására az Értékesítési esemény során.
Az Értékesítési esemény keretében megjelenített promociós ajándékok képei illusztrációnak tekintendők,
azoktól az Ajándékok valódi megjelenése eltérhet.
7.8 Az Értékesítési eseményre és ezen szabályokra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos viták vagy
kétértelműségek esetén az Értékesítési esemény Szervezője jogosult végleges döntést hozni.
7.9 Az Ajándékok után esetlegesen keletkező mindenféle adó és járulék megfizetése az Ügyfél
felelőssége, ennek hiányából adódó következményekért a Szervező felelőssé nem tehető
8. A személyes adatok kezelése
8.1 Az Ügyfél (vagy a személyes adatait közlő jogi személy képviselője) az eseményen való részvétellel
vállalja, hogy az általa szolgáltatott összes személyes adatot a Szervező, mint adminisztrátor valamint a
Feldolgozó rögzítse az adatbázisába, és azokat később a Szervező alkalmazottai vagy a Feldolgozó
manuálisan marketing célokból feldolgozzák (különösen termékek és szolgáltatások ajánlása valamint
eseményekre és képzésekre vonatkozó információk küldése céljából) az Ügyfél hozzájárulásának
visszavonásáig tartó időszakra.
8.2 Az Ügyfél személyes adatai nem kerülnek másoknak átadásra. A személyes adatok megadása
önkéntes, de feltétele az Értékesítési eseményen való részvételnek.
8.3 Az ügyfél önként hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához az Európai Parlament (EU) az
egyének személyes adatainak felhasználásának védelméről rendeletnek (GDPR) és a 101/2000. Sz.
Törvénynek megfelelően. A személyes adatokat az Eaton Industries Kft., 1123 Budapest Nagyenegy u. 8‐
14, cégjegyzékszán: 01‐09‐369915 ("Adminisztrátor") és a NAUSUS sro, Na Jezerce 1451 / 2a, 140 00
Prága 4, Nusle, azonosító: 267 69 107 („Feldolgozó”) a promóció céljaira, az Értékesítési eseményre
történő regisztrációra, az Értékesítési esemény feldolgozása és értékelése szempontjából feltétlenül
szükséges ideig, de legfeljebb 2 év időtartamig használja fel az alábbi adatok vonatkozásában: név és
vezetéknév, e‐mail, cím, cégjegyzék szám és telefonszám.
Azon Ügyfél, aki nem ad hozzájárulást a személyes adatainak az Értékesítési esemény keretében történő
feldolgozásához, nem vehet részt az Értékesítési eseményen.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy rendelkezik a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000.
Sz. Törvény által biztosított jogokkal, különös tekintettel a 11., 12., 20. és 21. § rendelkezéseire, miszerint
az adatszolgáltatás önkéntes, joga van hozzáférni a személyes adataihoz, továbbá joga van ezen adatokat
módosítani, letiltani a helytelen adatokat, azok kezelését stb. Ha kétségei merülnek fel a vonatkozó
jogszabályok betartásával kapcsolatban, kapcsolatba léphet a Szervezővel vagy közvetlenül az
Adatvédelmi Hivatallal.
9. Záró rendelkezések
9.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy végső döntést hozzon az Értékesítési Eseménnyel és a jelen
szabályok értelmezésével kapcsolatos minden kérdésben.
9.2 A Szervező bármikor jogosult szabályait megváltoztatni, törölni vagy módosítani. Az Értékesítési
eseményen való részvételnek nincs törvény által garantált joga, továbbá ha az Értékesítési eseményen
való részvétel feltételei nem teljesülnek, az Ügyfél nem jogosult a Szervező által ajándékot kapni.
9.3 A Szervező valamennyi alkalmazottját és képviselőjét, valamint az Értékesítési esemény
szervezésében és lebonyolításában résztvevő valamennyi együttműködő személyét és ezek közeli
hozzátartozóit kizárja az Értékesítési Rendezvényből.
9.4 A nyeremény elfogadásával a résztvevő vállalja, hogy felmenti a Szervezőt, annak megfelelő vezetőit,
tisztviselőit, alkalmazottjait a jutalom bármilyen felhasználásából eredő mindennemű kárigénytől és
felelősségtől. A résztvevő Ügyfél felelősséget vállal minden olyan kárért, sérülésért amelyet a
promócióban való részvétel vagy bármely jutalom felhasználása vagy beváltása okozott.
9.5 A Jutalom elfogadásával az Ügyfél hozzájárul az Eaton és ügynökei számára, hogy a Jutalom nevét,
fényképét és / vagy ahhoz hasonló ajándékot reklámozási és üzleti célokra felhasználják további
ellentételezés nélkül, beleértve a Jutalmak listáját is. Az Értékesítési eseményre való regisztrációval a
nevezők mentesítik a Szervezőt, leányvállalatait, valamint azok tisztviselőit, tisztségviselőit,
alkalmazottjait és ügynökeit az esetleges közvetlen és közvetett károk, költségek, sérülések, veszteségek
vagy bármilyen károkból adódó következmények alól a promócióval illetve a jutalom elfogadásával,
birtoklásával vagy felhasználásával kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólag olyan károkat, költségeket,
sérüléseket, veszteségeket, amelyek sérüléssel, halállal, személyi vagyoni károkozással vagy személyi
tulajdon megsemmisüléssel, nyilvánossággal vagy magánélettel, rágalmazással vagy hamis színben
feltüntetéssel akár szándékosan, akár nem szándékosan, és az esetleges következményes károkból
fakadnak.
9.6 Ezen a feltételeket, azok értelmezését, valamint az azokból eredő vagy azokkal kapcsolatban
felmerülő minden szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettséget Magyarország törvényei
szabályozzák és értelmezik.
9.7 A jelen feltételek és rendelkezések alapján közvetlenül vagy közvetetten felmerülő vitákat kizárólag
azon illetékes bíróságok hivatottak eldönteni, amelyek a Szervező székhelyének területén illetékesek.
Az Ügyfél az Értékesítési eseményre történő regisztrációval megerősíti, hogy figyelmesen elolvasta,
megértette, elfogadja és betartja ezen szabályokat valamint magára nézve kötelezőnek tekinti azokat.

1.sz. melléklet: a promócióban résztvevő termékek és pontértékük
Termékód
194719
194720
194721
194729
194730
194731
194780
194781
194782
194783
194790
194791
194792
194793
194684
194685
194687
194688
280347
280348
280349
281691
281692
281693
178814
178816
178818
178820
178836
197596
3S450D
193727
193728

Típus
HL‐B10/1
HL‐B13/1
HL‐B16/1
HL‐C10/1
HL‐C13/1
HL‐C16/1
HL‐B13/3
HL‐B16/3
HL‐B20/3
HL‐B25/3
HL‐C13/3
HL‐C16/3
HL‐C20/3
HL‐C25/3
HNC‐25/2/003‐A
HNC‐40/2/003‐A
HNC‐25/4/003‐A
HNC‐40/4/003‐A
BC‐O‐1/12‐ECO
BC‐O‐1/18‐ECO
BC‐O‐2/24‐ECO
BC‐O‐1/12‐TW‐ECO
BC‐O‐1/18‐TW‐ECO
BC‐O‐2/24‐TW‐ECO
KLV‐12UPS‐F
KLV‐24UPS‐F
KLV‐36UPS‐F
KLV‐48UPS‐F
KLV‐48HWM‐F
SPCT2‐280/4
EATON 3S 450 DIN
CPAD‐00/212
CPAD‐00/213

Leírás
Home kismegszakító 4,5kA, 1P, 10A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 1P, 13A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 1P, 16A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 1P, 10A, C jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 1P, 13A, C jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 1P, 16A, C jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 13A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 16A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 20A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 25A, B jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 13A, C jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 16A, C jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 20A, C jelleggörbe
Home kismegszakító 4,5kA, 3P, 25A, C jelleggörbe
Home áram‐védőkapcsoló 6kA, 2P, 25A, 30mA, 'A'
Home áram‐védőkapcsoló 6kA, 2P, 40A, 30mA, 'A'
Home áram‐védőkapcsoló 6kA, 4P, 25A, 30mA, 'A'
Home áram‐védőkapcsoló 6kA, 4P, 40A, 30mA, 'A'
Falon kív. kiselo. 1sor 12TE átlátszó
Falon kív. kiselo. 1sor 18TE átlátszó
Falon kív. kiselo. 2sor 24TE átlátszó
Falon kív. kiselo. 1sor 12TE fehér
Falon kív. kiselo. 1sor 18TE fehér
Falon kív. kiselo. 2sor 24TE fehér
Sülly. kiselosztó, IP30, 1sor 12TE, csavaros sk.
Sülly. kiselosztó, IP30, 2sor 24TE, csavaros sk.
Sülly. kiselosztó, IP30, 3sor 36TE, csavaros sk.
Sülly. kiselosztó, IP30, 4sor 48TE, csavaros sk.
Üreges falba MULTIMÉDIA kiselo., IP30, szerlappal
Komplett túlfesz. Levezető C, 4p, Uc=280V AC
3S 450 DIN off‐line 1:1 UPS
Wireless Switch All készlet (kapcsoló+aktorral)
Wireless Dim All készlet (kapcsoló+fsz.aktorral)

187210
187234
187240
3SM36

AFDD-16/2/C/003-A
AFDD-32/2/C/003-A
AFDD-40/2/C/003-A
Eaton 3S Mini 36W

AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A'
AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A'
AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A'
3S Mini 36W (DIN - 4xDC adapter) Li-Ion 1:1 UPS

Point
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
70
80
90
100
40
50
70
40
50
70
150
180
220
260
660
460
260
430
480
650
680
690
190

2.sz.melléklet: ajándékok neve és pont értéke

Alza voucher
Vásárlási érték
5000
10000
30000
50000
100000

pont
500
1000
3000
5000
10000

