
PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

A “Fiskars Polska Sp. z o. o. Magyarországi Fióktelepe” (Fiskars Magyarország Kft.) hivatalos
Részvételi Szabályzata. A Promócióba azok a 18 év feletti természetes személyek vehetnek
részt, akik a vásárlással automatikusan elfogadják jelen a Szabályzatot, melyet a
https://fiskarsakcio.hu/ oldalon ismerhetnek meg részletesen, valamint akik nem esnek a
3.2-3.4 pontokban felsoroltak körébe. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben
bármilyen elháríthatatlan akadály merül fel, a Promóció feltételeit megváltoztatja.

1. A Promóció rövid leírása
Részvételi feltételek
Azon vásárlók indulhatnak, akik az alább felsorolt üzletek egyikében 10.000 Ft feletti
összegben vásároltak, a 4. pontban meghatározott termékek közül.
A Promóciós “ajándék” pontos meghatározása: Fiskars Functional form Roll-Sharp késélező
(1014214) (Továbbiakban Ajándék).
A magyarországi üzletek listája és elérhetősége a Promóció időtartama alatt változhat.
Az üzletek és webshopok aktuális pontos listáját az 1. pontban található.

Webshopok:
● https://www.kifli.hu/
● https://www.fiskarsshop.hu/
● https://www.finnshop.hu/
● https://fkshop.hu/
● https://praktiker.hu/

A Promócióban résztvevő üzletek listája: IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ
A magyarországi üzletek listája és elérhetősége a Promóció időtartama alatt változhat.

2. A Promóció szervezője
A Promóció szervezője a Fiskars Polska Sp. z o. o. Magyarországi Fióktelepe
1117 Budapest
Fehérvári út 50-52. adószám: 26096478-2-43  (továbbiakban "Szervező"). A Promócióhoz
kapcsolódó egyéb feladatokat, a Client Connect Media Kft. (székhelye: 1114 Budapest
Hamzsabégi út 37. fszt. 2. Adószám: 26222657-2-43), a (továbbiakban: “Lebonyolító”) látja
el.
Továbbá a Promócióban résztvevő Vásárlók adataiért, azon webshop felel, ahonnan a
Vásárló a rendelését lebonyolítja, a webhelyre feltöltött adatkezelési tájékoztatónak
megfelelően. Ezen webshopok listája valamint adatkezelési tájékoztatójuk a 8. pontban
megtalálhatóak.

3. A Promócióban résztvevő személyek
3.1. A Promócióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött Magyarországon bejelentett
lakóhellyel (1992. évi LXVI. tv. 5§ (2) bek.) rendelkező, a 3.2. és 3.3. pontokban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki a
Promóció időtartama alatt legalább egy alkalommal legalább 10.000 Ft feletti értékben
vásárol a meghatározott üzletekben / webshopokban (Továbbiakban Vásárló).

3.2. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító,
vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek
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tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
3.3. Továbbá a Promócióban nem vehetnek részt a Promócióban résztvevő termékeket
árusító kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy
velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a
Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3.4. A Promócióban nem vehetnek részt továbbá a 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerint
korlátozottan cselekvőképesnek vagy cselekvőképtelennek minősülő személyek.

4. A Promóció résztvevő termékek

Termékkód Terméknév

1057552 Functional Form Késblokk bambusz 5 késes

1057554 Functional Form Késblokk műanyag 5 késes

1057553 Functional Form Késblokk bambusz 3 késes

1057534 Functional Form Nagyméretű szakácskés

1057543 Functional Form Paradicsomszeletelő kés

1057542 Functional Form Hámozó kés

1057555 Functional Form Késblokk műanyag 3 késes

1057539 Functional Form Szeletelő kés

1057535 Functional Form Közepes méretű szakácskés

1057536 Functional Form Santoku kés

1057538 Functional Form Kenyérvágó kés

1057541 Functional Form Kis méretű szakácskés

1057544 Functional Form Hámozókés, egyenes

1057558 Functional Form Functional Form Nagy kezdő készlet 5 db

1057537 Functional Form Nakiri kés
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1057540 Functional Form Filézőkés

1057545 Functional Form Hámozókés, hajlított

1057546 Functional Form Kenőkés

1057559 Functional Form kezdő készlet 3 db

1057560 Functional Form Hal készlet 3 db

1057557 Functional Form Szakács készlet 2 db

1057556 Functional Form kedvenc készlet 3 db

1057561 Functional Form Kicsi késkészlet, 3 db-os

1057562 Functional Form Asztali késkészlet, 3 db-os

1057563 Functional Form Általános késkészlet, 3 db-os

1057564 Functional Form Steak késkészlet, 3 db-os

5. A Promóció időtartama
2022. október 24. – 2022. december 31. vagy a készlet erejéig.

6. Az ajándék átvételének menete
Amennyiben a Vásárló az 1. pontban meghatározott üzletek egyikében személyesen
vásárolt, abban az esetben személyesen veheti át az Ajándékot az üzlet eladójától vagy az
üzlet vevőszolgálatán. Ez üzletenként eltérhet, így a pontos átvételi módról a Vásárló
érdeklődjön a helyszínen.
Amennyiben a Vásárló az 1. pontban meghatározott üzletek webshopján keresztül vásárolt
házhozszállítással, abban az esetben megrendelésével együtt veheti át az Ajándékot.
A Szervező az ajándék átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a Vásárlót, aki nem felel meg
a jelen Promóciós Szabályzatban írt feltételeknek. Az ajándékok másra át nem ruházhatók,
és pénzre át nem válthatók.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szervező a jelen Promóciós szabályzat és a Promóció menetének vagy a Promóció bármely
részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Promóció
során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja. Ilyen esetben a
Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Szervező
weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a
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Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
7.2. A Szervező a 7 és 7.1 pontban írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A jelen
Promócióra és Promóciós szabályzatra irányadó jog a magyar jog.
7.3. Az 1-es pontban meghatározott Promócióban való részvétel csak Magyarország
területén érvényes és kizárólag a Magyarországon vásárolt, valamint magyarországi címre
kézbesített termékekre vonatkozik.
7.4. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy bármikor, indoklás és előzetes értesítés nélkül
a Promóció szabályait megváltoztassa, és/vagy a Promóciót megszüntesse, a Promóciós
Termékek vásárlásával kapcsolatosan a Promóció feltételeit a módosítást vagy
megszüntetést megelőzően már teljesített Vásárló Visszatérítéshez való jogainak sérelme
nélkül.

8. WEBSHOPOK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
● https://www.kifli.hu/:

https://www.kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek
https://www.kifli.hu/oldal/felhasznaloi-feltetelek/

● https://www.fiskarsshop.hu/
https://www.fiskarsshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

● https://www.finnshop.hu/
https://www.finnshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

● https://fkshop.hu/
https://fkshop.hu/index.php/adatvedelem

● https://www.praktiker.hu/_upload/editor/PPOS_adatkezelesi_tajekoztato_Praktiker_2
0220701.pdf

Kelt: Budapest, 2022. október 24.
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