ROTO ELZETT Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett

AKCIÓ ROTO tetőablak és burkolókeret vásárlóknak
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: Akciós ÁSZF)

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
A promóció szervezője a ROTO ELZETT Kft. (Cég száma: 08-09-010000; székhelye: 9461 Lövő,
Kossuth L u. 25.; (a továbbiakban: Roto).
2. AZ AJÁNLAT
2.1. Résztvevők
2.1.1 Minden résztvevőnek legalább 18 évesnek kell lennie.
2.1.2. Az akcióban való részvételre kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező
magánszemélyek és Magyarországon bejegyzett vállalkozások jogosultak, melyek akciós ROTO
tetőtéri ablakokat saját felhasználásra vásárolnak és elfogadják az akció szabályait.
Saját felhasználásnak minősül a saját célra történő tetőtéri ablak vásárlás és beépítés / beépíttetés
harmadik fél által.
2.1.3. A viszonteladók, építőanyag kereskedők és forgalmazók nem vehetnek részt a promócióban,
és számukra a részvétel az ügyfeleik képviseletében sem megengedett. Az akcióban való
részvételre nem jogosultak a Roto dolgozói és azok a vállalkozások, illetve dolgozóik, melyek
üzletszerűen foglalkoznak építőanyag-forgalmazással, tetőtéri ablak beépítéssel és épületek
kivitelezésével.
A Roto az általa projektként nyilvántartott épületek esetén sem biztosítja a pénzvisszatérítés
lehetőségét. /Projektnek minősül minden értékesítés, ahol a Kereskedő partner a kondíciós és
bónusz megállapodásban rögzített kondíciókon felül a projektre való utalással extra kedvezményt
kapott./
2.1.4. Minden résztvevőnek el kell fogadnia és be kell tartania az itt leírt Akciós Általános
szerződési feltételeket.
2.2. Az Ajánlatban szereplő termékek, a lefedett terület és az ajánlati időszakok
2.2.1. Az akció kizárólag a következő típusú tetőtéri ablakokra, illetve a hozzájuk vásárolt
burkolókeretekre vonatkozik: Designo R4x és Designo R79. Az akció nem vonatkozik
tetőkibúvókra, térdfal-ablakokra és füstelvezető ablakokra, illetve a beépítő termékekre és
kiegészítőkre.
2.2.2. Az akció keretében akciós ROTO tetőtéri ablakok és hozzátartozó burkolókeretek egy
helyen és azonos időpontban (egyszerre) történő vásárlása és az Akciós ÁSZF szerinti igazolása
esetén a Roto
 a megvásárolt akciós ROTO tetőtéri ablak és burkolókeret együttes árából a
számlán szereplő ablakok és burkolókeretek darabszáma alapján ablak és
burkolókeret páronként összesen bruttó 10.000,- Forint összeget visszatérít, de
csak akkor, ha a számlán a tetőtéri ablakokkal megegyező darabszámú
burkolókeret is szerepel.
2.2.3. Az akcióban azok - az Akciós ROTO ablakok és burkolókereteket – vásárlók vehetnek
részt, akik az akciós termékeket 2020. október 12. és 2020. november 30. közötti időszakban
vásárolják meg, azaz a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló számla kelte ebbe az időszakba esik. A
kezdő- és záró dátum a vásárlási bizonylaton szereplő eredeti dátum. (Az akcióban felhasználható
számla legkésőbb 2020. november 30-án kelteződhet!) A számla kibocsátója lehet: ROTO tetőtéri
ablakok kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó, kereskedelmi és/vagy ablakbeépítő
tevékenységet jogszerűen végző gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve ablakbeépítő
vállalkozás.



Amennyiben egy számlán több, de az Akciós ÁSZF 2.2.2. pontjában körülírt feltételeknek
megfelelő ablak- és burkolókeret pár került értékesítésre és feltüntetésre, úgy a
visszatérítés minden egyes, a feltételeknek megfelelő pár után bruttó 10.000,- Forint.
 Egy vásárló visszatérítési igényt az akció ideje alatt több alkalommal is bejelenthet,
amennyiben minden egyes bejelentésekor teljesülnek a fent felsorolt követelmények.
2.2.4. Az Akcióban szereplő összes terméknek új és eredeti Roto terméknek kell lennie.
Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Roto csoport vállalatainak
szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek
megvásárlása nem jogosít az ajánlatban való részvételre.
2.2.5. Az Akcióban szereplő termékek mindegyikének Magyarország területén
bejegyzett és található vállalkozások által értékesítettnek kell lennie. A későbbi
félreértések elkerülése érdekében ezt mindig tisztázza a forgalmazóval. A (nem
meghibásodás miatt) az értékesítőhöz visszajuttatott Ajánlati termékek nem
vehetnek részt a promócióban, és az ilyen termékekkel kapcsolatban regisztráló
Résztvevők sem jogosultak a részvételre. Ha a Roto-nak bármilyen ilyen jellegű
visszaélés a tudomására jut, akkor a saját belátása szerint jogi lépéseket tehet az
ebben részt vevőkkel szemben.
2.2.6. A Roto csak minden elemében és részletében felismerhető, olvasható és a hatályos
törvényi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmazó számlamásolatot fogad el a
3.1.2. pontban körülírt, befogadható dokumentumként. A Roto fenntartja magának a jogot
a számla valódiságának és eredetének, illetve a részvételi jogosultságnak a
felülvizsgálatára. A számla kelte nem lehet 2020. november 30. utáni és nem fogadható el
akkor sem, ha a számlamásolaton a ROTO termékek kódjai nem szerepelnek, nem
beazonosíthatók.
3. A részvétel módja
3.1. A jogosult vásárlónak regisztrációját legkésőbb 2020. november 30. hétfő 24.00 óráig kell
rögzítenie. A vásárló teendői:
3.1.1. feltétel: Személyes adatok regisztrációja
A regisztráció a www.rototetoablak.hu oldalon elérhető adatlap kitöltésével lehetséges.
3.1.2.. feltétel: Számlamásolat feltöltése.
3.1.3. feltétel: Akciós Tetőtéri ablak és burkolókeret eredeti csomagolásán lévő ablakazonosító
matrica elküldése postai úton. A számlákon szereplő, a vásárló által emiatt kedvezményt igénybe
venni szándékozott Akciós termékek (párok) mindegyikéhez egy-egy azonosító matricát kell
elküldeni.
3.1.4. Az akcióban szereplő ablakok és burkolókeretek egy helyen, egy időben történt vásárlását
igazoló számlamásolat PDF dokumentumként a www.rototetoablak.hu oldal regisztrációs
felületére való feltöltése a fenti határidő lejártáig.
3.2. Ablakazonosító matricák beküldési címe:
Roto Elzett Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7.
A borítékon kérjük feltüntetni: „ROTO tetőablak és burkolókeret akció”
A matricák személyes átadására nincs mód.
A pénzvisszatérítéshez a következő személyes adatokat meg kell adni az adatlapon:
• vevő (cég)neve, a regisztrálást végző magánszemély neve, bankszámlaszáma,
értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe
3.3. A vásárló a pénzvisszatérítésre nem jogosult különösen akkor, ha a kitöltött adatlap
benyújtása a weboldalon 2020. november 30-ig nem történik meg, vagy az azonosító matrica
postára adása esetén a postai bélyegzőn 2020. november 30. utáni dátum szerepel. Ugyancsak
nem keletkeztet visszatérítési jogosultságot, ha az adatlap kitöltése hiányos, az azonosító matricát
nem küldik be vagy nem az Akciós ablakok matricáit küldik be, továbbá ha az adatlapon és a
számlán szereplő vásárlói adatok (név/cégnév és cím) eltérőek.

3.4. A Roto az ablak és burkolókeret páronkénti visszatérítést a szabályos igénybejelentést követő
30 napon belül bankszámlára utalással kifizeti a részvételre jogosult vásárlóknak. A kifizetés a
vásárlást igazoló és a beküldött számlán vevőként feltüntetett egyazon személynek történik.

4. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
4.1. A Roto semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű
veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely Részvevő ezzel az Ajánlattal kapcsolatban
bejelent. A jelen Általános szerződési feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Roto
felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel
kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Roto alkalmazottjainak vagy ügynökeinek
gondatlanságából fakadt.
4.2. A Roto fenntartja a jogot, hogy ezt az Ajánlatot bármikor érvénytelenítse, kiegészítse és/vagy
módosítsa anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia, de mindig törekedni fog
arra, hogy ennek a Résztvevőre gyakorolt hatását a lehető legkisebb mértékűvé tegye, hogy ezzel
elkerülje a szükségtelen kellemetlenségeket.
4.3. A Roto fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy az igénylések eleget tesznek-e a jelen
feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat
kérjen. A Roto fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból regisztrációkat és/vagy résztvevőket
zárjon ki, ha úgy véli, hogy az Ajánlattal bármilyen módon visszaélnek.
A Roto Ajánlattal kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye
nincs.
5. ADATOK
A Roto a Résztvevők által a jelen promócióval kapcsolatban megadott személyes adatok kezelője
a személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó törvényekkel és szabályozásokkal
kapcsolatban. Minden személyes adat feldolgozását a Roto fogja elvégezni, kizárólag a jelen
promóció, azaz az akcióban történő pénzvisszatérítés lebonyolítása adminisztrációjának céljából,
amely magában foglalja az adatoknak a promóció adminisztrációjával megbízott harmadik
feleknek való és/vagy valamilyen marketing cél érdekében történő biztosítását. Ha egy Résztvevő
nem szeretné, hogy a kapcsolattartási adatait marketingcélokra használják fel, vagy hogy a Roto
azokon keresztül később hasonló promóciókkal kapcsolatban felvegye vele a kapcsolatot, akkor
NE jelölje be a regisztrációs adatlapon azt a mezőt, amely ezt engedélyezi.
6. TÖRVÉNY ÉS JOGHATÓSÁG
Fogyasztóként a magyar jogszabályok vonatkoznak a promócióinkra. A jogaival kapcsolatban a
helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen
Feltételek nem korlátoznak semmilyen törvényes jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne.
Lövő, 2020.10.05.

