
AZ „+ 1 ÉV RÁADÁS GARANCIA" FELTÉTELEI 

1 SZAKASZ - Általános rész 

Az "1 év ráadás garancia" (a továbbiakban: "ráadás garancia") csak az alábbi feltételek elfogadása 

esetén érvényes, amennyiben azok vonatkoznak a termék értékesítési feltételeire. 

A "ráadás garancia" azt jelenti, hogy a csomagoláson, a használati útmutatóban vagy a garanciális 

kártyán feltüntetett eredeti garancia regisztrált termékek esetén a vásárlás napjától számított 12 

hónappal meghosszabbodik. 

Ezt a ráadás garanciát a Spectrum Brands Inc. (INTERNATIONAL HEAD OFFICE, Fir Street, Failsworth, 

Manchester M35 0HS United Kingdom) nyújtja világszerte, kivéve az Egyesült Királyságot és 

Írországot, Észak- és Dél-Amerikát, valamint Ausztráliát. 

Az Ön törvényes jogaira a garancia vagy kiterjesztése semmilyen hatással sincs. Ezt a ráadás garanciát 

a szokásos törvényes jogokon felül kínáljuk. 

A termék online regisztrálásával Ön beleegyezik abba, hogy felkerüljön a hírlevelünket terjesztő email 

címlistánkra a 4. szakaszban leírtak szerint. 

2 SZAKASZ - A ráadás garancia megadásának minimális követelményei 

A regisztrálás minden természetes, 14 éves vagy annál idősebb személy számára elérhető, saját név 

alatt, kivéve az Egyesült Királyság és Írország, Észak- és Dél-Amerika valamint Ausztrália állandó 

lakosait. 

+ 1 év garancia regisztráció a márkák weboldalán lehetséges: 

REMINGTON: https://hu.remington-europe.com/term%C3%A9k-regisztr%C3%A1l%C3%A1s 

RUSSELL HOBBS: https://hu.russellhobbs.com/product-registration 

A további egy év garancia megszerzéséhez Önnek meg kell adnia családnevét, keresztnevét, 

életkorát, nemét, egy érvényes email címet, valamint a regisztrálandó termék típusszámát és a 

vásárlás helyét és idejét. A típusszám az adattáblán található. Az adattábla a készüléken található. 

A ráadás garancia érdekében a vásárlás dátumától számított 28 napon belül regisztrálni kell a 

terméket. 

Az egyes termékeket csak egyszer lehet regisztrálni. 

Fenntartjuk annak jogát, hogy megtagadjuk az egy év ráadás garanciát abban az esetben, ha Ön 

megsértette az itt leírt feltételeket, valótlan személyes adatokat adott meg, vagy technikai 

manipulálással megpróbálta befolyásolni a regisztrálást. 

3 SZAKASZ - Ráadás garancia 

Ha a terméket a 2. szakasz szerint regisztrálta, Önt a regisztrálás megerősítésének lapjára irányítjuk. 

Ezen kívül a regisztrálás megerősítését emailben is megkapja. Ennek a megerősítő emailnek vagy a 

regisztrálás során létrejött oldalnak a kinyomtatott változatát meg kell őriznie. A ráadás garanciát 

csak akkor érvényesítheti garancia alá tartozó esetben, ha a kinyomtatott változatot a vásárlás 

igazolásával együtt bemutatja. 

https://hu.remington-europe.com/term%C3%A9k-regisztr%C3%A1l%C3%A1s
https://hu.russellhobbs.com/product-registration


A kiegészítő garanciális időszakra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti garanciára. 

Ezeket a feltételeket és a régióban megtalálható helyi kapcsolattartót a termék használati 

útmutatójában vagy a garancia kártyán, valamint a Russell Hobbs honlapján 

(https://hu.russellhobbs.com/product-registration), valamit valamint a Remington honlapján 

(https://hu.remington-europe.com/term%C3%A9k-regisztr%C3%A1l%C3%A1s ) találja.  Abban az 

esetben, ha a regisztrált termék nem elérhető a garanciális panasz idején, például mert már 

megszűnt a forgalmazása, a hibás terméket saját belátásunk szerint cseréljük minőségben és árban 

azonos termékre. 

4 SZAKASZ - Adatvédelem / hírlevél 

Az adatvédelmet illetően garantáljuk, hogy megfelelünk az érvényes jogi előírásoknak. Kérjük, olvassa 

el adatvédelmi szabályzatunkat. 

Az Ön személyes adatait kizárólag adminisztrációs célból és a ráadás garancia kezelése érdekében 

gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk, valamint hogy emailben hírleveleket küldhessünk Önnek. Ön 

ezúttal kifejezetten beleegyezik az Ön által megadott személyes adatainak tárolásába és 

felhasználásába a fent említett célok érdekében. 

Jogosultak vagyunk személyes adatoknak harmadik felek felé történő továbbítására, ideértve a 

teljesség igénye nélkül európai társvállalatainkat, európai szervizközpontjainkat és külső 

forgalmazóinkat, amennyire a ráadás garancia vagy az email hírlevél adminisztrációjához és 

kezeléséhez erre szükség van. 

Az email hírlevél termékeinkkel kapcsolatos aktuális ajánlatokat, híreket és információkat tartalmaz. 

Igyekszünk szolgáltatásainkat folyamatosan fejleszteni. Ide tartozik az elküldött email hírlevelek 

elemzése, például hogy elérhetők-e a megadott email címek, megnyitották-e a hírlevelet, a hírlevél 

mely linkjeire kattintottak rá, és hogy van-e válasz vagy visszajelzés. 

Ön bármikor, a jövőre vonatkozóan azonnali hatállyal leiratkozhat email hírlevelünkről. Ezt megteheti 

az email hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot az 

erre vonatkozó űrlap kitöltésével vagy ügyfélszolgálatunknak küldött 

emaillel: ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com. 

Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor, a jövőre vonatkozóan azonnali hatállyal visszavonja 

személyes adatai tárolására vonatkozó beleegyezését. 

5 SZAKASZ - Alkalmazandó jog 

Vita esetén a Magyarországra vonatkozó hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

Spectrum Brands Inc. INTERNATIONAL HEAD OFFICE, Fir Street, Failsworth, Manchester M35 0HS 

United Kingdom 

2015. május 16. 
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