
 

 

 

 

Felhasználási Feltételek  

„RESIDEO TÉLI AKCIÓ 

FŰTÉSBEN NINCS MEGÁLLÁS” 

(„Szabályzat”) 

 

I.  Szervező, Résztvevők, a Program időtartama  

1.  A program szervezője a Resideo Kft., székhelye: 8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147. 
(továbbiakban „Szervező”). 

2.  A Program díjainak finanszírozója a a Resideo Kft., székhelye: 8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 
147. (továbbiakban „Finanszírozó”). 

2.  A Program „RESIDEO TÉLI AKCIÓ - FŰTÉSBEN NINCS MEGÁLLÁS” néven a jelen Szabályzat által 
meghatározott irányelvek alapján kerül megszervezésre (továbbiakban „Program”). 

3. A Program Magyarország területén kerül megtartásra. A Program országos jellegű.  

4.  A Program Szabályzata elérhető a Szervező székhelyén, valamint a 
https://homecomfort.resideo.com/sites/Magyarorszag/hu-HU weboldalon. 

6.  Résztvevők 

6.1.  A Program címzettjei a Szervező azon kereskedelmi partnerei, akik a Program időtartama alatt 
gazdasági együttmûködésben vannak a Szervezővel, nevezetesen (i) telepítést végző szakemberek, akik 
gazdasági tevékenységet végző természetes személyek, (ii) személy- vagy tőkeegyesítő társaság 
formájában tevékenységet végző szervezetek, valamint (iii) jogi személyiség nélküli szervezeti egységek, 
melyek a Programhoz való csatlakozás napján bejegyzett gazdasági tevékenységet folytatnak a Magyar 
Köztársaság területén (továbbiakban „Résztvevő”).  

6.2.  A Programban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és a Szervező alkalmazottaival közös 
háztartásban élő személyek, akik a Szervező kereskedelmi partnerei  

6.3.  A Programban való részvétellel a Résztvevő elismeri, hogy tudomásul vette a Szabályzatot, 
elfogadja annak tartalmát, teljesíti a Programban való részvétel feltételeit, valamint jóváhagyja a kereszt- 
és vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét vagy cégszékhelyét magába foglaló személyes 
adatainak kezelését, a Program időtartama alatt, kizárólag a Programhoz köthető célokra. 
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7.  A Program időtartama  

A Program a 2020. December 1. napján kezdődik, és a 2021. március 1. napjáig tart, azonban hamarabb 
véget érhet a Programban meghatározott díjak elfogyásának esetén.  

II.  A Programban való Részvétel feltételei  

1. A Programban való részvétel feltétele: 

a) Meghatározott Resideo termékek megvásárlása, meghatórozott mennyiségben vagyis 10 darab 
T3, T3R szobatermosztát (T3H110A0081, Y3H710RF0072), 25 darab V2000SX radiátorszelep szett 
megvásárlása (VTL3020DS15, VTL3020ES15, VTL3026DS15, VTL3026ES15, VTL3030DS15, 
VTL3030ES15, VTL3036DS15, VTL3036ES15, VTL5020DS15, VTL5020ES15, VTL5026DS15, 
VTL5026ES15);  

b) az a) pontban fentebb megnevezett termékek megvásárlását igazoló számla/számlák feltöltése, a 
Program időtartama alatt a Resideo hűségprogramban történt regisztráció után. A számláról vagy 
számlákról készült elektronikus képfelvétel feltölthető a Resideo hűségprogramban történt 
regisztráció után a https://pl.installer.honeywellhome.com/users/login?language=hu 
weboldalon. A részvétel regisztrációhoz és a vásárlást igazoló számla/számlák feltöltéséhez 
kötött, más módon (e-mailben, levélben, faxon) nem lehet részt venni. 

c) a Résztvevő személyes adatainak megadása, nevezetesen keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, az 
ajándék kézbesítéséhez a lakcím és egyéb a hűségprogramban történő regisztrációhoz szükséges 
adat. 

2. Egy résztvevő 1 (egy) díjat kap. Gazdasági tevékenységet végző természetes személy esetén a 
tevékenységet végző személy lesz díjazott, azonban tőke-, és személyegyesítő társaságok valamint más, 
jogi személyiség nélküli szervezeti egységek esetén a díj a beküldést végző személyt illeti meg.  

3. A programhoz csatlakozó Résztvevő kijelenti, hogy a Programban résztvevő termékek vásárlását 
önálló vállalkozóként vagy egy olyan szervezet javára valósította meg, melynek dolgozik vagy szolgáltatást 
nyújt. 

4. A Résztvevőnek bármikor joga van lemondania a Programban való részvételről, amiről köteles 
értesíteni a Szervezőt e-mail üzenet küldésével a marketinghu@resideo.com e-mail címre. 

III.  Díjazás és a díjak odaítélése  

1. A Programban részt vevő díjak a következők:nevezésenként 1 darab Tatratea 52% (0,7 l, 52%), 
bruttó 8790 Forint értékben (betűvel: bruttó nyolezerhétszázkilencven Forint). A Programban részt vevő 
díjak száma korlátozott, számuk  50 darab.  

2. A Programban azok a Résztvevők kerülnek díjazásra, akik a Program időtartama alatt a beküldések 
sorrendjét alapul véve elsőként teljesítik a Program II.1. bekezdésben megadott feltételeit, azaz 
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vásárolnak a programban részt vevő termékek közül, elküldik a beszerzési számlákat, illetve megadják a 
Program megvalósításához szükséges személyes adataikat.  

3. A díjazottakat elektronikus levél útján értesítik az odaítélt díjról (azon az e-mail címen, melyet a 
regisztráció/feltöltés során megadtak), postai úton azon a címen, melyen a tevékenységvégzés történik 
vagy a vállalat székhelyének címén vagy telefonon (azon a telefonon, melyet a regisztráció során 
megadtak) a Program végeztével, de legkésőbb a következő dátumig: 2021. április 30.  

4.  A díj nem cserélhető másik díjra.  

5.  A díjat nem lehet egyenértékű pénzösszegre cserélni. 

6.  A díjról nem lehet lemondani harmadik személy javára.  

7.  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy más, azonos értékű díjat adjon át, amennyiben  
a Szervező hibáján kívül a megnyert díj nem adható át. 

8.  A díjak futár által kerülnek átadásra. A díjak kiszállításának díját a Szervező állja. A Szervező 
elektronikus levél formájában, telefonon vagy postai úton értesíti a Résztvevőket a díjak átadásának 
időpontjáról. 

 

IV.  Személyes adatok  

1. A Programhoz való csatlakozás egyenértékû a jelen Szabályzat feltételeinek elfogadásával, valamint a 
Résztvevőnek a Program megvalósításához szükséges személyes adatainak kezelésébe való 
beleegyezéssel. 

2. A Résztvevő kijelenti, hogy beleegyezik a személyes adatainak kezelésébe a Programban való 
részvétellel kapcsolatos célokra.  

3. A személyes adatok kezelője a 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK (GDPR) rendelet hatályon kívül helyezéséről 
értelmében a Resideo Kft. megbízásából a Corporate Rewards Ltd. székhely: Second Floor, 20 
Timothy’s Bridge Road, Startford Upon Avon, Warwickshire, CV37 9BF, Egyesült Királyság. 

4. A Résztvevők személyes adatai a Programban való részvétel céljából kerülnek kezelésre 
beleegyezésen alapulva (6. cikk 1. bekezdés a) pont, GDPR) 

5. A Résztvevő személyes adatait úgyszintén át lehet adni a Resideo Technolgies csoportba tartozó 
vállalatoknak, az adatkezelő jogszerű érdeke alapján (6. cikk 1. bekezdés f) pont, GDPR), amely a 
Program nyerteseiről és résztvevőiről szóló információ közzétételét jelenti. Az adatok beleegyezésen 
alapuló kezelése a beleegyezés visszavonásának pillanatáig tart. 



 

 

6. A Résztvevő személyes adatai átadhatóak annak a szervezetnek, amely a Szervező megbízásából kezeli 
az adatokat, kizárólag abból a célból és arra az időtartamra, mely szükséges a program megfelelő 
megvalósításával és a díjak odaítélésével kapcsolatos célok megvalósításához, nevezetesen: IT 
szolgáltatást nyújtó szervezetnek, jogi tanácsadás végzéséhez, mely során a szervezetek az 
adatkezelővel megkötött szerződés alapján és kizárólag az adatkezelő javaslatainak megfelelően 
kezelik az adatokat.  

7. A Résztvevő személyes adatai kizárólag olyan szervezet számára bocsáthatók rendelkezésre, mely a 
jogszabályok alapján jogosult erre.  

8. Minden Résztvevőnek joga van betekinteni a saját adataiba és kijavítani, áthelyezni azokat, vagy 
korlátozni a kezelésüket, valamint kifogást emelni a kezelésükkel kapcsolatban és törölni őket.  

9. A személyes adatok kezelésébe való beleegyezés önkéntes, és a Résztvevő jogosult visszavonni azt, 
ami nem befolyásolja a visszavonás előtti beleegyezésen alapuló kezelés jogszerűségét. A személyes 
adatok megadása teljes mértékben önkéntes, azonban az adatok megadásának hiánya a promócióban 
való részvétel lehetőségének megszûnését eredményezi.  

10. A Résztvevő személyes adatai nem kerülnek átadásra az EGT-n kívül.  

11. Amennyiben a Résztvevő személyes adataival kapcsolatos jogosultságok közül egy megvalósításra 
kerül, az alábbi címre kell e-mailt küldeni: marketinghu@resideo.com  

12. Amennyiben a Résztvevő észreveszi, hogy a személyes adatai kezelése során a Szervező megsértette 
a GDPR előírásait, joga van keresetet benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz. 

V.  Panaszkezelés 

1.  Amennyiben a Résztvevőnek indokolt kifogásai vannak a Program lefolyásával kapcsolatban, a 
Program lefolyásának az alkalmazandó jogszabályokba (beleértve a jelen Szabályzatot) ütköző jogellenes 
volta miatt, a fenntartásait jelentheti elektronikus úton (átvételt igazoló e-mail küldésével) vagy írásban, 
hagyományos postai úton (ajánlott levélben) a szabálytalanság bekövetkeztének észrevételétől számított 
3 (három) napon belül, de a Program befejeztének dátumától számított két hétnél nem később a Szervező 
címén.  

2.  A panasznak tartalmaznia kell legalább a következőket: (i) keresztnév, vezetéknév - gazdasági 
tevékenységet végző természetes személy esetén, vagy a megnevezés, mely néven vállalati vagy más 
szervezeti egység formájában történik a tevékenységvégzés, a kapcsolattartó személy megnevezésével, 
(ii) a beküldésben szereplő e-mail cím vagy telefonszám, e-mail vagy levelezési cím, melyre a panasztevő 
választ vár, a panasz tárgya a bejelentés okának indoklásával, aláírás. 

3.  A panasz a Szervezőhöz való beérkezéstől számított 14 napos határidőn belül elbírálásra kerül. A 
panasztételi eljárás eredményéről a szabálytalanságot bejelentő ajánlott levél formájában vagy a fentebb, 
2. bekezdésben említett e-mail címére kap értesítést. 

mailto:marketinghu@resideo.com


 

 

VI.  Záró rendelkezések 

1. A Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzat tartalmának módosítására, rajta kívül álló, 
előre nem látható körülmények esetén a Program felfüggesztésére vagy törlésére (különös tekintettel a 
vis major eseményekre), bármely szervezettel vagy harmadik féllel szembeni kötelezettség nélkül, 
különösképp beleértve a Program Résztvevőit. 

2. A Programban megszerzett, gazdasági tevékenység végzésével kapcsolatos díj adóköteles, 10 %-
os társasági-adó terheli.  

3. Amennyiben nincs lehetőség kapcsolatba lépni a díjat elnyert Résztvevővel a díj odaítélésétől 
számított 28 napon belül, a Résztvevő elveszíti a díjhoz való jogát. 

4. A Programra és a Szabályzat rendelkezéseire a magyar jogszabályok az irányadóak.  

5. A Szabályzat rendelkezéseinek megszegése a díj elvesztését eredményezheti.Amennyiben a 
Résztvevő megszegi a Szabályzat rendelkezéseit, a Szervező bármely szakaszban a Résztvevő kizárása 
mellett dönthet. A Szervező tudta és beleegyezése nélkül a programmal kapcsolatos információk 
közzététele nem engedélyezett. A Szervező nem vállal felelősséget a programmal kapcsolatos,nem tőle 
származó publikációkkal kapcsolatban.  

6. A Programmal kapcsolatos kérdések és észrevételek az alábbi e-mail címre küldhetőek: 
marketinghu@resideo.com  

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok az 
irányadók.  
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