G2 TRINITY HŰSÉGPROGRAM
1. A promóció szervezője
A promóció szervezője a Computer Emporium Kft. (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/B.), a továbbiakban:
Szervező.

2. A promócióban történő részvétel feltételei
A Promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a
továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a promóció időtartama alatt:
•

a Szervező által Magyarországon forgalomba hozott terméket vásárol a promócióban résztvevő G2
megjelöléssel ellátott termékek közül

3. A promócióban szereplő objektívek és a pénzvisszatérítés mértéke
A promócióban szereplő objektívek:
• SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2
• SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
• SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2
Amennyiben a Résztvevő a promóciós időszakban vásárol a szabályzat feltételeinek megfelelő G2 objektíveket,
három objektív erejéig pénzvisszatérítésre jogosult. A visszatérítés összegét az eddig birtokolt vagy a promóciós
időszakban megvásárolt G2 objektívek száma alapján kiszámított sorszám határozza meg. A sorszám, és így a
tranzakció után járó pénzvisszatérítés összegének meghatározásánál a Szervező figyelembe veszi a promóciós
időszakot megelőzően vásárolt, a Szervező által magyarországi forgalomba helyezett G2 termékeket is, amennyiben
a korábbi vásárlást igazoltnak látja. Egy megvásárolt termék után járó pénzvisszatérítés összegét tehát az határozza
meg, hogy a Résztvevő hány darab igazoltan a Szervező által magyarországi forgalomba helyezett G2 objektívvel
rendelkezik.
Minden egyes termék csak egyszer vehet részt a hűségprogramban, másodjára már nem lehetséges regisztrálni.
Egy természetes személy összesen három objektívre igényelhet pénzvisszatérítést.
Pénzvisszatérítés a meglévő objektív sorszáma alapján.
1. objektív: 25.000 Ft
2. objektív: 50.000 Ft
3. objektív: 50.000 Ft és egy Vanguard fotós táska

4. A promócióban résztvevő kiemelt partnerek
Partnereink aktuális listája mindig elérhető a http://tamron.hu/forgalmazok.html címen.
Artwork, Bluechip, Camera Kft., 220Volt, Mediker Bt., Extreme digital, Fotoplus, Digitcam, Fotostop, Tripont, Tenno Foto

5. A promóció időtartama
A vásárlási időszak 2019.04.01-től 2019.07.31-ig, a regisztrációs időszak pedig 2019.04.01-től 2017.08.31-ig tart.

6. A promóció menete
6.1 A promócióban Résztvevő a promóciós időszak alatt a résztvevő partnerek valamelyikétől (4. pont) a
promócióban résztvevő termékek (3. pont) közül maximum 3 db-ot vásárol, majd a promóciós weboldalon
(http://tamron.hu/tamron-trinity-husegprogram.html) található űrlapot kitölti és beküldi a vásárlást igazoló névre
szóló számla másolatával együtt.
6.2 A Résztvevők legfeljebb három megvásárolt Tamron objektív után pénzvisszatérítést kapnak, melyet a Szervező
minden esetben a kitöltött űrlapon megadott bankszámlaszámra teljesít forint átutalással a regisztrációs kérelem
jóváhagyását követő 90 napon belül.
6.3 Amennyiben a vásárlást követően a vásárló elállási jogával él, a Szervező a készpénz visszafizetését
megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés már megtörtént, illetve, ha a Szervező tudomására jut bármilyen csalás,
akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett résztvevővel szemben, valamint jogában áll visszafizetési
igénnyel fellépni.

7. Adatvédelem
7.1 Ezen promócióban a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A promóció Résztvevői tudomásul
veszik és fel-tétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott
személyes adataikat kezelje. Valamint részvételükkel minden tekintetben elfogadják és magukra érvényesnek
tekintik jelen szabályzat rendelkezéseit.
7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik
kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az tamron@computeremporium.hu email címen keresztül. A
Résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is.

8. Vegyes rendelkezések
8.1 A Szervező nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott
vagy elszenvedett veszteségért, kárért, valamint a pályázatok hiányosságáért, hibájáért.
8.2 Szervező kizárja a felelősségét a promóció weboldala rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, illetve
amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb megszüntesse.
8.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa és/vagy
megváltoztassa. A Szervező a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni.
8.4 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében
a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül.
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