
 

Classified 

A "Philips Hue Cashback 2022" marketingesemény teljes szabályzata, Magyarország 
 
Jelen dokumentum célja, hogy teljes körű és egyértelmű szabályokat határozzon meg a "Philips Hue 
Cashback 2022" marketingeseményre ("Marketingesemény" vagy "Esemény"). Jelen szabályzat 
kizárólag a jelen dokumentum írásos módosításával módosítható. Jelen Promóció alkalmazásában a 
pénzvisszatérítés továbbá a promóciós termék árából történő kedvezmény nyújtását jelenti, kizárólag 
a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint. 

 
1. Az esemény kezdeményezője és szervezője 
 
Az eseményt a Signify Commercial Czech Republic s.r.o. kezdeményezi, székhelye: Prága 5, 
Bucharova 1314/8, Stodůlky, postai irányítószám: 158 00, azonosító száma: 04264240, bejegyezve a 
prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 245007 (a továbbiakban: 
"kezdeményező"). 
 
Az eseményt a Revolta, s.r.o. szervezi, székhelye: Prága 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, 
postai irányítószám: 170 00, IČ: 27167518, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett 
cégjegyzékbe, C. szakasz, 101439 (a továbbiakban: "szervező"). 

 
2. Az esemény időtartma és helyszíne: 

Az eseményre a 2022. április 15. és 2022. május 15. közötti időszakban (a továbbiakban: "esemény 
időtartama") kerül sor a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon található valódi és 
internetes áruházakban, illetve ezen áruházak üzemeltetőinek székhelye a Cseh Köztársaságban van 
(a továbbiakban: "esemény helyszíne"). A regisztráció 2022. április 15-től 2022. május 31-ig 
lehetséges. 
Jelen szabályzat a magyarországi fogyasztóknak szánt esemény feltételeit szabályozza. 

 
3. Résztvevő: 
Csak 18. életévüket betöltött, Magyarország területén állandó lakóhellyel és kézbesítési címmel 
rendelkező természetes személyek (a továbbiakban: "résztvevő") válhatnak résztvevőkké. A 
kezdeményező, a szervező alkalmazottai, valamint azok a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozói nem 
vehetnek részt az eseményen. Abban az esetben, ha a társaság munkavállalójának minősülő személy, 
illetve azok közeli hozzátartozója résztvevővé válik, akkor az ilyen személy az eseményen való 
részvételből kizárásra kerül. Hasonlóképpen a résztvevő kizárásra kerül az eseményen való 
részvételből, ha a szervező csalást vagy tisztességtelen magatartást állapít meg vagy annak alapos 
gyanúja merül fel a résztvevő vagy a résztvevőt az eseményen való részvételhez segítő más személy 
részéről. 
Azokat a személyeket, akik nem felelnek meg az eseményen való részvétel feltételeinek, vagy akik az 
esemény szabályzatát megszegve járnak el, nem vehetnek részt az eseményen, vagy kizárásra 
kerülnek az eseményről. Még ha az ilyen személy teljesíti is a pénzvisszatérítés megszerzésének 
bizonyos feltételeit, pl. hamis adatok megadása miatt, az nem válik résztvevővé, és nem jogosult 
pénzvisszatérítésre. 
 
4. Részvétel az eseményen: 
 
A résztvevő az alábbi összes feltétel teljesítésével vehet részt az eseményen: 
 



 

Classified 

a) 2022. április 15. és 2022. május 15. között és az esemény helyszínén Philips Hue márkájú terméket 
(a továbbiakban: promóciós termék) vásárol legalább 90.000 Ft összértékben, szállítási költség 
nélkül, amely promóciós termék vásárlásáról (a továbbiakban: promóciós vásárlás) a résztvevő az 
adott eladótól nyugtát vagy számlát (adóügyi bizonylatot) kap, amellyel regisztrálhat a promócióra (a 
továbbiakban: promóciós bizonylat); A promóció kizárólag új termékek vásárlására vonatkozik (a 
promóció nem vonatkozik a használt, visszavett vagy javított termékekre, illetve a "kicsomagolt" 
promóció keretében értékesített termékekre). 
 
b) az esemény időtartama alatt felkeresik az esemény weboldalát www.hue-promo.eu "(a 
továbbiakban: "esemény honlapja"), ahol az arra a célra szolgáló regisztrációs űrlapon (a 
továbbiakban: "regisztrációs űrlap") keresztül teljesítik az alábbi összes feltételt:  
 
1. megadja a következő kapcsolattartási adatait: név, vezetéknév, cím (utca, irányítószám, város), 
telefonszám, e-mail cím és bankszámla (amelyet egy magyarországi pénzintézetnél vezet); annak az 
üzletnek a neve, ahol a promóciós terméket vásárolta. 
2. hozzájárulását adja a jelen akció szabályaihoz és személyes adatainak kezeléséhez a jelen 
szabályzatból következő mértékben, és 
3. feltölti a szkennelt vagy lefényképezett bizonylatot tartalmazó adatfájlt, amely bizonyítja az akciós 
vásárlás megfelelő és időben történő lebonyolítását (PDF, JPG vagy PNG formátumban, legfeljebb 2 
MB ajánlott adatmérettel), 
és az így kitöltött teljes regisztrációs űrlapot sikeresen elküldi a szervezőnek a kijelölt "submit" 
gombon keresztül (a továbbiakban: "regisztráció"). 
 
c) Megőrzi a promóciós termék megvásárlását igazoló promóciós bizonylatot, amelyet a 
pénzvisszatérítés igénybevételére való jogosultság esetleges ellenőrzésére szolgáló 
dokumentumként használ. 
 
d) Az esemény céljaira kizárólag elektronikusan kiállított promóciós bizonylat fogadható el (kézzel 
kiállított promóciós bizonylat nem fogadható el), amely a promóciós vásárlás megtörténét igazolja az 
eseményen és a helyszínen, bizonyíthatóan azelőtt, hogy a résztvevő az esemény szervezőjétől 
tájékoztató e-mailt kapna. 
 
e) Az eseményen csak azok a résztvevők vehetnek részt, akik az esemény valamennyi meghatározott 
feltételének megfelelnek, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint járnak el. Az esemény szervezője 
jogosult az egyes résztvevők által az esemény meghatározott feltételeinek teljesítését véglegesen 
értékelni. 
 
f) A fogyasztó a promócióban a fent leírt módon, megfelelő számú promóciós termék megvásárlása 
és a jelen szabályzatban foglalt feltételek betartása alapján vehet részt (vagy válhat résztvevővé). Ha 
a résztvevő egy promóciós vásárlás során egynél több promóciós terméket vásárolt (és így egynél 
több promóciós termékhez kapcsolódóan egyetlen promóciós bizonylattal rendelkezik), akkor csak 
ezt az egyetlen promóciós bizonylatot regisztrálja a regisztrációs űrlapon, de annyiszor, ahány 
promóciós termék vásárlását ez a bizonylat dokumentálja. Ebben az esetben tehát újra kell 
regisztrálni ugyanazokkal a regisztrációs adatokkal. Ugyanakkor a szervező fenntartja magának a 
jogot, hogy teljes mértékben kizárja az eseményről azt a résztvevőt, aki olyan regisztrációt hajt végre, 
amely egyébként ellentétes az esemény szabályzatának jelen 4. pontjával. 
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g) A szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden résztvevőtől bekérje az eredeti bizonylatot, 
amennyiben kétség merül fel a résztvevőnek az eseményen való részvételi jogával vagy a 
pénzvisszatérítéssel kapcsolatban, valamint minden egyéb szükséges dokumentumot a regisztrációs 
űrlapon megadott adatok ellenőrzéséhez (pl. személyi igazolvány a résztvevő életkorának 
igazolására), valamint annak az akciós terméknek a bemutatását, amellyel a résztvevő részt vett az 
akcióban. Ha a résztvevő nem nyújtja be a szervező kérésére a jelen szabályzat feltételeinek 
megfelelő akcióról szóló bizonylatot, vagy egyéb szükséges dokumentumokat, illetve a megfelelő 
promóciós terméket kizárják a promócióból, akkor nem lesz jogosult a pénzvisszatérítésre. Ha a 
résztvevő eláll a promóciós termékre vonatkozó adásvételi szerződéstől, a résztvevő elveszíti a 
pénzvisszatérítésre való jogosultságát, és a promóciós termék visszaszolgáltatásakor köteles a 
pénzvisszatérítéset visszafizetni. 
 
5. Az eseményrésztvevője és a pénzvisszatérítés összege 
Az esemény résztvevőjévé válik minden olyan résztvevő (fogyasztó), aki az esemény időtartama alatt 
és helyszínén a promóciós termékeket a megadott mennyiségben maradéktalanul megvásárolja, 
regisztrál és teljesíti az esemény valamennyi feltételét. A pénzvisszatérítés összege 15.000 Ft. 
 
Az esemény résztvevőjével a szervező a regisztrációs űrlapon megadott telefonszámon vagy e-mail 
címen veszi fel a kapcsolatot, közvetlenül a pénzvisszatérítésre való jogosultságának elbírálása után. 
Hiányos jelentkezés esetén az esemény résztvevőjét a szervező e-mailben vagy telefonon felhívja a 
hiányzó adatok pótlására, amelyet a résztvevőnek 10 (tíz) naptári napon belül vissza kell juttatnia a 
szervező részére. A kezdeményező és a szervező kijelentik, hogy a résztvevő bankszámlaszámát 
kizárólag a pénzvisszatérítés kifizetésére és a résztvevő pénzvisszatérítésre való jogosultságának 
ellenőrzésére használják a jelen szabályzat 4. pont (b) pontjának 1. alpontjában foglaltak szerint.  
 
A pénzvisszatérítés összegét a résztvevőnek forintban, a résztvevő által a regisztrációs űrlapon 
megadott bankszámlájára küldjük el, legkésőbb a jóváhagyott regisztráció napjától számított 30 
napon belül. 
 
Abban az esetben, ha a szervező ismételten nem tudja felvenni a kapcsolatot a résztvevővel 
legkésőbb az eseményt követő 7 naptári napon belül, vagy a résztvevő kérésre nem nyújtja be az 
eredeti promóciós bizonylatot, a résztvevő pénzvisszatérítésre való jogosultsága megszűnik. 
 
A pénzvisszatérítés nem alkalmazható az olyan termékre, amelyet a résztvevő az adásvételi 
szerződéstől való elálláskor visszaküld az eladónak, és teljes pénzügyi kompenzációt kap érte. 

 
6. Személyes adatok kezelése és személyiségi jogok 
A regisztrációs űrlap elküldésével a résztvevő elfogadja az esemény szabályzatát, vállalja annak teljes 
körű betartását, valamint a jelen szabályzat 4. pont  (b) 2. alpontja szerint hozzájárul a személyes 
adatainak kezeléséhez. 
Személyes adatok kezelése az esemény céljaira: 
 
A regisztrációs űrlap elküldésével az esemény résztvevője tudomásul veszi, hogy a jelen marketing 
esemény céljaira szükséges a résztvevő személyes adatainak kezelése a jelen feltételek szerint. A 
személyes adatok jelen szabályzat szerinti kezelése nélkül az eseményen való részvétel nem 
lehetséges, mivel a kezelés szükséges az esemény szervezéséhez, értékeléséhez és a szabályzat 
betartásának ellenőrzéséhez. A személyes adatoknak az eseményen való részvétel céljából történő 
kezelésének a jogalapja a személyes adatok kezeléséhez és így a szabályzathoz való hozzájárulás, 
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valamint az eseményre való belépés a regisztráción keresztül. A hozzájárulás szükséges az 
eseményen való részvételhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban ezzel a résztvevőnek 
az eseményen való részvételhez való joga megszűnik. A személyes adatokat biztonságosan, 
elektronikus formában tároljuk, az adatkezelés manuálisan történik.  
 
A személyes adatok adminisztrátora az esemény kezdeményezője. A személyes adatok kezelője az 
esemény szervezője. 
 
A személyes adatok kezelésének célja az esemény megvalósítása, szervezése, lebonyolítása, 
értékelése és ellenőrzése, valamint a visszatérítés előzetes és utólagos ellenőrzése. 
 
A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok a szervező adatbázisában a jelen szerződés 
teljesítéséhez és a kezdeményező és a szervező jogainak és jogos érdekeinek későbbi védelméhez 
szükséges ideig kerülnek tárolásra. A fenti cél érdekében a résztvevők személyes adatait a 
regisztrációs űrlap keretében kezeljük (különösen a név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, 
számlaszám), valamint a regisztráció dátumát és időpontját. 
 
Az adatkezelőn kívül a személyes adatokat adatfeldolgozóként kezelheti az adminisztrátor által 
felhatalmazott marketingcég, a hasonló típusú eseményeknél szokásos módon, a szállító cégek, az 
informatikai szolgáltatók, a könyvelők, az adó- és jogi tanácsadók. 
 
Jogok fejlesztése: 
 
Az Önt adatalanyként megillető jogokról további információt az adatvédelmi szabályzatban talál. 
 
Az a résztvevő, aki vissza akarja vonni az érintett adminisztrátornak adott hozzájárulását, akinek 
bármilyen kérdése van az adminisztrátorhoz a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, vagy aki 
valamely jogát kívánja gyakorolni az info@hue-promo.eu címen léphet vele kapcsolatba. 
 
7. Záró rendelkezések 
 
Sem a kezdeményező, sem a szervező nem felelős az eseményen való részvétellel kapcsolatos 
közvetlen vagy közvetett károkért. Sem a kezdeményező, sem a szervező nem felelős a 
pénzvisszatérítés elfogadásával kapcsolatos kockázatokért és kötelezettségekért. 
A pénzvisszatérítés kizárólag  a jelen szabályzatnak megfelelően történhet. 
 
A kezdeményező és a szervező fenntartja a jogát arra, hogy indoklás nélkül kizárja azt a résztvevőt, 
akinek az eseményén tisztességtelen, csalárd vagy a jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít. 
 
Sem a kezdeményező, sem a szervező nem felelős az eseményen való részvétellel kapcsolatos 
technikai problémákért. Az akcióban való részvétel bírósági úton történő kikényszerítése kizárt. 
 
A kezdeményező fenntartja a jogát arra, hogy a kezdeményező egyoldalú döntése alapján lerövidítse, 
megszakítsa, törölje vagy módosítsa a szabályzatot az alábbiakban leírtak szerint.  Azokat a 
pénzvisszatérítéseket, amelyeket nem lehetett az eseményen belül a résztvevőhöz rendelni vagy a 
résztvevőnek elküldeni, az esemény kezdeményezője elveszíti és azok más marketing vagy 
jótékonysági célokra kerülnek felhasználásra. 
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A jelen szabályzat bármilyen módosítása írásban, kiegészítés formájában történik, és a www.hue-
promo.eu oldalon kerül közzétételre. 
 
A szabályzat ezen módosítása a közzététel időpontjában lép hatályba az előző mondat szerint. 
 
Az esemény kezdeményezője fenntartja magának a jogot a végső értékelésre, hogy az eseményen a 
pénzvisszatérítés megszerzéséhez meghatározott feltételek teljesültek-e vagy sem. Sem a 
kezdeményező, sem a szervező nem vállal semmilyen más kötelezettséget az esemény résztvevőivel 
szemben, és azok nem jogosultak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő teljesítésre a 
kezdeményező vagy a szervező részéről. 
 
Az eseményen való részvétellel minden résztvevő elfogadja a szabályzatot és vállalja, hogy azokat 
feltétel nélkül betartja. 
 
A szabályzat teljes szövege a www.hue-promo.eu oldalon is elérhető. 
 
Kelt: Prága, 2022. április 1 

 


