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Samsung promóciós kampány 

 

Részvételi feltételek 

 

1. A promóciós kampány (a továbbiakban: Kampány) időtartama 2018. október 11. 00:00 – 2018. 

október 15. 23:59:59; 

2. A Kampány szervezője a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű gazdasági társaság 
(Bukarest, Virtutii sugárút 148., 6. kerület; cégjegyzékszám: J40/372/2002; a www.emag.hu 

online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: eMAG vagy Szervező); 

3. Jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat” „Szabályzat” vagy 

„Részvételi Feltételek”) az emag.hu, más néven az eMAG elektronikus kereskedelmi felülete 

alatt értendők a www.emag.hu és aloldalai, valamint az m.emag.hu és az eMAG 

mobilalkalmazás. 

4. A Kampány az emag.hu alábbi aloldalán (https://www.emag.hu/label/samsung-ajandekkartya) 

található, Samsung márkájú termékekre vonatkozik, kizárólag azokat fedi le. Ezen termékek az 

eMAG által forgalmazott termékek. 

5. A Kampányban magánszemély és jogi személy felhasználók is részt vehetnek, vásárolhatnak, 

amennyiben az emag.hu-n Ügyfélfiókkal rendelkeznek (a továbbiakban: Felhasználó/Ügyfél). Aki 

nem rendelkezik Ügyfélfiókkal az emag.hu-n, az az általa kiválasztott terméket az emag.hu-n 

található Kosárba helyezve, egy valós e-mail címet és egyéb, a rendelés leadásához szükséges 

adatokat megadva folytathatja a megrendelés leadásának folyamatát az emag.hu Általános 

Felhasználási feltételeiben (a továbbiakban: ÁFF; elérhető: http://www.emag.hu/info/altalanos-

felhasznalasi- feltetelek) foglaltaknak megfelelően. 
6. A Kampány időtartama alatt a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt, a Kampány okán 

kedvezményes árú termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg, háztartásban használatos 

mennyiségben, a Kampányba tartozó termékekre a forgalmazó által meghatározott 

kedvezményes ár csak a Kampány időtartama alatt érvényes, kivéve, ha a forgalmazó egyedi 

döntése alapján ezt a kedvezményes árat a Kampányt követően is fenntartja. 
7. A háztartásban használatos mennyiség termékkategóriánként/ 

alkategóriánként/ termékcsoportonként eltérő lehet. Annak elérését, adott esetben túllépését a 
termékre vonatkozó megrendelés leadásakor a zárt elektronikus rendszer jelezheti a 

Felhasználó/Ügyfél felé. 

8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy adott termékre vonatkozóan a háztartásban használatos 
mennyiség Felhasználó/Ügyfél általi túllépésének okán a Felhasználó/Ügyfél által leadott 

rendelésből kizárólag a háztartásban használatos mennyiséget fogadja be és/vagy igazolja vissza. 
Egy adott rendelésnek a háztartásban használatos mennyiséget meghaladó része a Szervező által 
törlésre kerülhet; 
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A Kampány menete: 

a) Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél a jelen linken https://www.emag.hu/label/samsung-

ajandekkartya keresztül megjelölt termékek közül sikeresen ad le (rögzít) rendelést az emag.hu 

oldalon a Kampány időtartama alatt, Szervező a Felhasználó elektronikus elérhetőségére 24 órán 

belül vásárlási utalványt (a továbbiakban: vásárlási utalvány, utalvány vagy voucher) küld. A 

Szervező tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendeléseket 4 kategóriába sorolja, amelyekhez a 

következők:  
Kategória 1 vásárlása esetén: 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány jár.  

Kategória 2 vásárlása esetén: 40.000 Ft értékű vásárlási utalvány jár. 
Kategória 3 vásárlása esetén: 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány jár. 
Kategória 4 vásárlása esetén: 60.000 Ft értékű vásárlási utalvány jár. 
A Felhasználó a fenti 4 kategóriában szereplő termékek típusairól bővebben az alábbi promóciós 
linken tájékozódhat: https://www.emag.hu/label/samsung-ajandekkartya 

 Szervező a vásárlási utalványok küldését, a jelen Szabályzat 4. pontjában található linken 

megjelölt termékek vásárlásához köti. 

Amennyiben az Ügyfél által leadott megrendelés tartalmaz olyan terméket is, amely nem tartozik 

a jelen promóciós kampányban, azaz nem szerepel a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt 

aloldalon, azon termékekre értelemszerűen nem tartozik a jelen promóciós Kampány. 
b) Sikeres rendelésnek minősül az az Ügyfél által leadott rendelés, amelyet a Szervező visszaigazolt, 

az Ügyfél kifizetett, azt (annak tartalmát) az Ügyfél részére kiszállították és azt az Ügyfél átvette. 

Az Ügyfél/Felhasználó a vásárlási utalványt a rendelés véglegesítését követően kapja meg. 

c) A vásárlási utalványt a Felhasználó/Ügyfél elektronikus formában kapja meg az alábbiak szerint: a 

Szervező a Felhasználó/Ügyfél emag.hu-n történő Saját fiókjában (Ügyfélfiók) megadott e-mail 

címre küldi meg a voucher értékét valamint egy utalványkódot, a Felhasználó/Ügyfél általi 

rendelés-véglegesítést követő időszakban. Ezen utalványkódot a Felhasználó/Ügyfél a 2018. 

november 15. – 2018. december 31. 23:59:59 közötti időtartamban használhatja fel, válthatja be 
az emag.hu-n történő vásárláskor, a rendelés leadása során az arra szolgáló, megfelelő mezőbe 
beírva azt, a jelen Szabályzatban megjelölt háztartási nagygépekre leadott megrendelések során. 

A Felhasználó részére elektronikus úton elküldött vásárlási utalvány az alábbi termékekre 

váltható be: https://www.emag.hu/label/vendor/emag/mda-all 

d) A vásárlási utalvány felhasználásának feltételei a következők: 
 a vásárlási utalvány a (továbbiakban: vásárlási utalvány, utalvány vagy voucher) az eMAG 

által elektronikus úton kiállított, amely az utalvány értékét és egy kódot (a továbbiakban: 

utalványkód) tartalmaz 

 a vásárlási utalvány kizárólag az emag.hu-n történő vásárlás, az ott leadott rendelés során 
használható fel, a felhasználás időtartama 2018. november 15. – 2018. december 31. 

23:59:59 közötti időtartam;  
 a vásárlási utalvány át nem ruházható;  

 a vásárlási utalvány kizárólag a jelen Kampányban megjelölt, eMAG által forgalmazott 
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termékek vásárlása esetén használható fel;  

 egy vásárlási utalvány csak egy vásárláshoz használható fel a jelen Részvételi feltételek c) 

pontjában meghatározott termékekre;  

 egy vásárláshoz csak egy vásárlási utalvány használható fel;  

 a vásárlási utalvány felhasználásának menete: a Felhasználó az emag.hu-n történő vásárlás 
során, azaz az általa kiválasztott termék/termékek Kosárba helyezését követően a vásárlási 
utalványon szereplő kódot (utalványkód) a megrendelőlap erre szolgáló, megfelelő mezőjébe 
írja, így érvényesítve és használva fel az utalványt;  

 a vásárlási utalványon szereplő kód kizárólag egy alkalommal használható fel úgy, hogy az 
utalvány összege kedvezményként a vásárlás során, a fizetéskor a Felhasználó/Ügyfél által 

kiválasztott, Kosárba helyezett termékek (azaz a Kosár) végösszegéből levonásra kerül;  
 egy vásárlási utalvány csak egy, a Felhasználó/Ügyfél általi vásárlást követően indított 

fizetésnél használható fel. A vásárlás több terméket is tartalmazhat a jelen Részvételi 

feltételekben megjelölteknek megfelelően;  
 amennyiben a Felhasználó/Ügyfél által leadott, véglegesített rendelés a bármely okból 

törlésre kerül a Felhasználó/Ügyfél által és/vagy az ő kérése alapján, a megrendelés 
következtében küldött vásárlási utalvány érvényessége megszűnik, a Szervező által e-mailben 

küldött utalványkód így nem lesz felhasználható, beváltható;  

 Amennyiben az Ügyfél a voucher felhasználási időtartamának kezdőnapjáig gyakorolja elállási 
(termék-visszaküldési jogát), az adott termék visszaküldésével és a vételára Ügyfél részére 

történő visszatértésével/ részére a termék vételárának megfelelő vásárlási utalvány 
kiállításával az adott termék megrendelése esetén jelen Kampány során a Szervező által 
kiállított vásárlási utalvány érvényessége megszűnik, a Szervező által e-mailben küldött 

utalványkód így nem lesz felhasználható, beváltható. Kivételt képeznek ez alól azon esetek, 

amikor a termék-visszaküldés oka az, hogy az Ügyfél rendelése következtében: hiányos 

terméket kapott, a terméket sérült csomagolásban kapta, a termék nem felelt meg az 

emag.hu-n leírtaknak, és a visszaküldést követően az Ügyfél részére a Szervező egy – az adott, 

általa megvásárolt termékkel megegyező másik terméket biztosít. Ilyen esetben az Ügyfél 
részére eredetileg kiállított voucher érvényessége megszűnik, és az Ügyfél részére új voucher 

kerül kiállításra. 

 Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél a voucher felhasználási időtartamának kezdetéig a 
Kampány ideje alatt a jelen Szabályzat 4. pontjában szereplő termékre leadott 
megrendelésben szereplő termékek valamelyikére vonatkozóan gyakorolja az elállási jogát 

(termék-visszaküldési jogát), és nem áll fenn az előző pontban felsorolt esetek egyike (amikor 
a termék-visszaküldés oka az, hogy az Ügyfél rendelése következtében hiányos terméket 

kapott, a terméket sérült csomagolásban kapta, a termék nem felelt meg az emag.hu-n 

leírtaknak) az általa a megrendelés véglegesítésekor kapott vásárlási utalvány értéke 

arányosan csökken a visszaküldött termék(ek)nek megfelelően. Ugyanez vonatkozik azon 
termékekre is, amelyekre vonatkozóan a felhasználó/Ügyfél megrendelését időközben 
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törli/lemondja. 

 A jelen Kampányban biztosított kedvezmények, vásárlási utalványok összevonhatók más, a 

Szervező által biztosított kedvezményekkel. A Szervező által biztosított vásárlási utalványok, 
amennyiben azok felhasználási köre ezt lehetővé teszi, azok érvényességi idején belül, jelen 
Kampány ideje alatt is felhasználhatók. Jelen Kampányban biztosított vásárlási utalványok 

nem vonhatók össze, azaz nem használhatók fel ugyanazon megrendelés leadásakor. 

 a vásárlási utalvány újracsomagolt termék vásárlása nem használható fel; 

 a vásárlási utalvány készpénzre nem váltható; 

 

9. A termékek Ügyfél általi Kosárba helyezése nem jelenti azoknak a készletből történő befoglalását. 
Az Ügyfél által leadott rendelés véglegesítése és a Szervező általi visszaigazolása a Szervező által 
küldött azon e-mail útján történik, amelyben a Szervező az Ügyfelet a termékek futárszolgálatnak 
történő átadásáról értesítette. Ezen email tartalmazza a termék szállítását végző futárszolgálat 
megnevezését valamint a csomag/csomagok azonosítószámát is. Az ezen e-mailt megelőzően a 
Szervező által küldött bármely email nem minősül a rendelés Szervező általi visszaigazolásának. 

10. A Kampány időtartalma alatt nem minden, az emag.hu-n található termék vásárlása során kap a 

Felhasználó/Ügyfél vásárlási utalványt, kizárólag a Kampányban, azaz a jelen Szabályzat 4. 

pontjában szereplő termékekre leadott, sikeres rendelés esetén. 
11. A vásárlási utalványokkal kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi járulékos adót és egyéb 

közterhet a Szervező viseli.  
12. Az eMAG által forgalmazott termékek szállítási feltételei a http://www.emag.hu/info/szallitassal-

kapcsolatos-reszletek alatt érhetők el.  
13. A Kampány lebonyolítására, az emag.hu-n történő vásárlásra és minden ott végzett 

tevékenységre a jelen Szabályzat; az emag.hu Általános felhasználási feltételei (a továbbiakban: 

ÁFF.; elérhető: http://www.emag.hu/info/altalanos-felhasznalasi-feltetelek) és Adatkezelési 

feltételei (elérhető: http://www.emag.hu/info/szemelyi-adatok-vedelme), valamint a román 

adatvédelmi törvény rendelkezései vonatkoznak; 

14. Vis maior: 

 e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem 
ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek 
felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállalt 
kötelezettségek teljesítését; 

 a vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervezőnek a jelen Szabályzatban vállaltak 
teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen 
kötelezettségek teljesítése és a nem teljesítés következményei alól mentesíti a román Polgári 

Törvénykönyv 1351. szakasza alapján; 

 a Vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a 
tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfeleket/Felhasználókat; 

 a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Vis maiorról esetlegesen az eMAG blogján (elérhető: 

http://www.emag.hu/info/szallitassal-kapcsolatos-reszletek
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http://blog.emag.hu/) és/vagy egyéb felületeken is tájékoztassa az Ügyfeleket;  

15. Az Ügyfél/Felhasználó a Kampányban való részvételével, azaz egy- a Kampányba tartozó termék 

kiválasztásával és azt illetően a rendelési folyamat elindításával elismeri, hogy teljes körűen 
megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a Felhasználó/Ügyfél a jelen 

Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal 

kapcsolatban kifogást emel, a Kampányban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet. A 

Felhasználó/Ügyfél elfogadja, hogy az emag.hu oldalon a jelen Kampányhoz kapcsolódóan 

feltüntetett adatok és információk a Szervező zárt elektronikus rendszeréből származnak és a 
zárt elektronikus rendszer által mértek, az Ügyfél Kampányban való részvétellel elfogadja azok 

helyességét és valósságát.  

16. A Kampánnyal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban megjelent bármely hirdetés vagy az 

emag.hu oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, annak tartalma – a jelen 

Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet. 
17. A Kampánnyal kapcsolatban felvilágosítás kérés, valamint panasz megtétele az emag.hu oldal 

ügyfélszolgálata részére, e-mail útján küldhető és küldendő. 
18. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor, indokolás nélkül történő 

felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről az emag.hu 

erre szolgáló felületén értesítheti az Ügyfeleket/Felhasználókat. Szervező továbbá szintén 

fenntartja a jogot, arra vonatkozóan, hogy egy esetleges rendszerhiba vagy egyéb rendszerből 
fakadó rendellenesség fennállása esetén az utalványkód megküldésére, a megjelölt 24 órán túl is 

van lehetősége. 
 

 

Bukarest, 2018. október 11. 

emag.hu 

a Promóciós kampány szervezője 

 a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. © 

Minden jog fenntart

http://blog.emag.hu/
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