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„5 év garancia” néven futó reklám promóció 

HIVATALOS SZABÁLYAI 

(a továbbiakban – „Szabályok”) 

 

1. Általános feltételek: 

1.1. A promóció megrendelője, szervezője és lebonyolítója a KIVI SMART PURCHASING KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (a továbbiakban: „Megrendelő”, „Szervező”/„Lebonyolító”).  

1.2. Az „5 év garancia” Promóció (továbbiakban – „Promóció”) célja, hogy a KIVI védjeggyel árukat és 

szolgáltatásokat nyújtó termékeket (a továbbiakban: „Termékek”) népszerűsítse a meglévő és potenciális 

fogyasztók körében, növelje a fogyasztók érdeklődését a termékek iránt, valamint a potenciális fogyasztók 
tudatosságának növelése a Termékekkel kapcsolatban. 

1.3. A Promóció keretében a Promóció kezdetekor a 18. életévüket betöltött a Promócióban Résztvevők körében 

Ajándékokat sorsolunk ki.  

1.4. A Promóció Magyarország területén zajlik. 

1.5. A Promóció a következő termékmodellekre (modellsorozatokra) vonatkozik: KIVI 24H500LB, 32H540LB, 

40F500LB, 24H740LB, 24H740LW, 32H740LB, 32H740LW, 32F740LB, 32F790LW, 40F740LB, 43U740LB, 

43U790LW, 50U740LB, 55U740LB, 55U790LW, 65U740LB. 

1.6. A Promóció 2022. október 10-től 2022. december 31-ig érvényes. 

 

2. A Promócióban résztvevőkkel szemben támasztott követelmények: 

2.1. A Promócióban Magyarország cselekvőképes állampolgárai vehetnek részt, akik a Promóció indulásakor 

betöltötték a 18. életévüket. A Megrendelő nem köteles ellenőrizni a Promócióban résztvevő személyek 

cselekvőképességét. 

2.2. A Promócióban nem vehetnek részt: 

a) a Megrendelő, Lebonyolító, Szervező alkalmazottai és családtagjai (férj/feleség, gyermekek, testvérek, szülők); 

b) a Termékeket értékesítő szervezetek tulajdonosai, alkalmazottai vagy képviselői, családtagjai (férj/feleség, 

gyerekek, testvérek, szülők). 

 

3. Promóciós Ajándékalap. 

3.1. A Promóció ajándéka a Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott modellek közül vásárolt TM KIVI TV-re 60 

hónapos meghosszabbított garancia igénybevételének joga. 

3.2. A Promóció nyertese mindenki, aki az 1.5. pontban meghatározott Terméket megvásárolja. 

3.3. A Promóció nyertese nem jogosult az Ajándék értékének pénzbeli egyenértékére. 

3.4. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Ajándékot bármikor megtagadja és/vagy a Promóció 

feltételeit módosítsa és/vagy a Promóció ajándékalapját módosítsa, vagy a jelen Szabályzatban nem szereplő 

egyéb ajándékokat a Promócióba beépítse.  

 

4. Az Ajándék átvételéhez szükséges: 

4.1. Megvásárolni az adott Terméket, és rendelkezni a vásárlást igazoló nyugtával. 

4.2. Garanciális eset felmerülése esetén a szervizközponthoz fordulni. 

4.3.  A Termék sorozatszámáról a Szervezőt üzenetben vagy telefonhíváson keresztül értesíteni a szervízközpont 

munkatársa által. 

 

5. A Promócióban való részvétel feltételei: 

5.1. A Promóció résztvevői azok a személyek, akik megfelelnek a jelen Szabályzat 2.1. pontjában meghatározott 

feltételeknek, és teljesítik a jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott feltételeket, akik maradéktalanul 

megfelelnek a jelen Szabályzat feltételeinek, nem rendelkeznek a jelen Szabályzat 2.2. pontjában meghatározott 

korlátozásokkal. (a továbbiakban - „Résztvevő” vagy „Részvevők”). 

5.2.  A Promóció Résztvevője bejelentette a Termék sorozatszámát. 

 



2 
 

6. A Promóció jellemzői 

6.1. Az Ajándékok nyertesének megállapítási eljárása nem sorsolás vagy egyéb kockázaton alapuló 

nyereményjáték, és nem szolgál haszonszerzési célt. 

 

 

 

7. A Promóció általános feltételei 

7.1. A Promócióval kapcsolatos minden információ, beleértve, de nem kizárólagosan a Promóció feltételeit és 

helyét, megtalálható a https://kivismart.com/hu  weboldalon. 

7.2. A Promóció Nyertesének nincs joga pénzbeli egyenértékben kifejezett ajándékokra. 

7.3. A Megrendelő/Lebonyolító/Szervező nem vállal felelősséget: 

- a jelen Szabályzattal meg nem ismerkedő résztvevők részvételéért; 

- a Promóció Résztvevői által a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségek nem (késedelmes) teljesítéséért. 

7.4. A Promócióban való részvétellel a Promóció Résztvevője megerősíti, hogy egyetért az alábbiakkal: 

- A Megrendelő és a Vállalkozó bármikor jogosult a Szabályzat megváltoztatására. A Promóció feltételeiben 

bekövetkezett változást a Promóció meghirdetésének sorrendjében kell bejelenteni. 

7.5. A Szervező a Résztvevők személyes adatait nem gyűjti, és nem használja fel. 

7.6. A Megrendelő / Lebonyolító / Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció Résztvevőivel / Nyerteseivel 

írásbeli tárgyalásokat vagy egyéb kapcsolatfelvételt ne kezdjen, kivéve a jelen Szabályzatban foglalt esetekben. 

7.7. A Promócióban való részvétellel a Promóció Résztvevője megerősíti, hogy teljes mértékben megértette a 

Promóció feltételeit, és teljes mértékben egyetért a jelen Szabályzatban leírtakkal. 

 

8. Korlátozások: 

8.1. A Megrendelő / Lebonyolító / Promóció Szervezője nem vállal felelősséget a Promóciós Résztvevők által 

biztosított Ajándékok átvételét követően történő további felhasználásáért és/vagy azért, ha a Promócióban 

Résztvevők a kapott Ajándékot bármilyen okból nem tudják felhasználni. 

8.2. A Megrendelő/Szervező és az Akció Lebonyolítója nem vállal felelősséget a vis maior körülmények miatt 

kialakult kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, mint például természeti katasztrófa, tűz, árvíz, bármilyen 

jellegű katonai művelet, blokád, a területen működő jogszabályok jelentős változása a Promóció területén működő, 

a Megrendelőn / Lebonyolítón / Szervezőn kívül álló egyéb körülmények miatt, amennyiben ezek a körülmények 

az ilyen kötelezettségek teljesítését akadályozzák. 

8.3. A Szabályzat félreérthető értelmezésével járó helyzet, bármely vitatott kérdés és/vagy a jelen Szabályzat által 

nem szabályozott kérdés esetén a végső döntést a Promóció Megrendelője hozza meg a Magyarországon hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. A Megrendelő döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. A Promóció 

eredményei véglegesek, és nem felülvizsgálhatók vagy fellebbezhetők. 

8.4. A jelen Szabályzatot a Promóció Megrendelője a Promóció teljes időtartama alatt módosíthatja és/vagy 

kiegészítheti. Az ilyen változtatások és/vagy kiegészítések a weboldalon való közzétételük pillanatától lépnek 

érvénybe. 

8.5. A Szabályzat félreérthető értelmezésével járó helyzet, bármely vitatott kérdés és/vagy a jelen Szabályzat által 

nem szabályozott kérdés esetén a végső döntést a Promóció Megrendelője hozza meg, kinek döntése végleges, 

fellebbezésnek helye nincs. 

 


