
AUDIO-TECHNICA PÉNZVISSZAFIZETÉSI 
PROMÓCIÓ – PROMÓCIÓS FELTÉTELEK 

1. CIKK – RÉSZTVEVŐK 

1.1      Ebben a promócióban 
kizárólag angliai/skóciai/walesi/írországi/franciaországi/luxemburgi

/hollandiai/belgiumi/spanyolországi/portugáliai/svájci/németorszá

gi/finnországi/svédországi/dániai/norvégiai/bulgáriai, litvániai, 

cseh köztársaságbeli, magyarországi, szlovákai, lengyelország és 

romániai lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt. A résztvevő (a 
továbbiakban „Résztvevő”) olyan természetes vagy jogi személy 

(vállalkozás), akinek vagy amelynek lakcíme vagy székhelye Belgium, 

Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, 

Németország, Magyarország, Írország, Litvánia, Luxemburg, 
Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, 

Spanyolország, Svédország, Svájc vagy Egyesült Királyság található. 

Az Audio-Technica és leányvállalatainak alkalmazottai és azok családtagjai, 

illetve e cégek ügynökei és a Promóció lebonyolításában közvetlenül 
közreműködő egyéb felek nem jogosultak a részvételre. A Promócióban csak 

a saját használatra vásárló Résztvevők, azaz a végfelhasználók vehetnek 

részt. Az Audio-Technica fenntartja a jogot a Résztvevők jogosultságának 

ellenőrzésére és/vagy arra, hogy saját belátása szerint bármikor és 

bármilyen okból kizárjon Résztvevőket. A viszonteladók nem nyújthatnak be 

igényléseket az ügyfeleik nevében. 

2. CIKK – A RÉSZVÉTEL MÓDJA 

2.1       A Promócióban a megjelölt készülékeket a részt vevő üzletekben 
megvásárló ügyfelek vehetnek részt. Ahhoz, hogy jogosulttá váljon a 

pénzvisszafizetésre, a Résztvevőnek a 3.1 cikkben megjelölt 

terméket Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, 

Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Litvánia, 
Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, 

Spanyolország, Svédország, Svájc vagy Egyesült Királyság kell 

megvásárolnia egy hivatalos és a Promócióban részt vevő Audio-

Technica kiskereskedőtől.  

2.2.      A Promócióban való részvételhez a vásárlásra 2020. október 1. és 

2021. január 31. (bezárólag) között kell sort keríteni. A Promóció nem 

érvényes a használt, felújított és újracsomagolt termékekre. A 
pénzvisszafizetés csak a cashback.audio-technica.eu weboldalon igényelhető. 

2.3       A Promócióban minden Résztvevő legfeljebb 5 darab, a feltételeknek 
megfelelő termékkel vehet részt. Megjelölt termékenként csak 1 igénylés 

nyújtható be. 

https://cashback.audio-technica.eu/


2.4       A hiánytalanul és helyesen kitöltött igénylési űrlapokat az eredeti 

nyugta másolatával és a Promóciós termék csomagolásából kivágott eredeti 
vonalkóddal együtt legkésőbb 2021. február 14-ig kell beküldeni az 
interneten, a cashback.audio-technica.eu weboldalon elérhető igénylési űrlap 

segítségével. A beküldéskor meg kell adnia a személyes adatait, többek 

között a fizetési információit. Az igénylés beérkezése után megerősítő e-

mailt küldünk. 
 

2.5       Minden pénzvisszafizetési igénylés egyszer használható fel, és nem 

vehető igénybe a 3.1 cikkben megjelölt Audio-Technica 

termékekre érvényes semmilyen egyéb promóciós utalvánnyal vagy 

pénzvisszafizetési ajánlattal együtt. 

2.6       A vásárlást igazoló dokumentumnak a kiskereskedelmi nyugta vagy 

áfás számla olvasható másolatának kell lennie, amelyen szerepel a 

kiskereskedő neve, a vásárlás dátuma, a termék neve és a vételár. Az 

ajánlat keretében beküldött dokumentumokat nem szolgáltatjuk vissza. 

2.7       Az Audio-Technica a pénzvisszafizetést a 3.1 cikkben 

foglaltak szerint BACS átutalással teljesíti az igénylés jóváhagyását 

követő 28 napon belül.  A Promóció szervezője csak olyan számlára végzi 
el a banki átutalást, amelyet az Audio-Technica termék megvásárlása 

szerinti országban vezetnek. 

2.8         A kampányra és az igénylésére vonatkozó kérdések esetén írjon 
az audio-technica@promotion-update.com e-mail-címre. 

  

3. CIKK – PÉNZVISSZAFIZETÉS 

3.1       A pénzvisszafizetési ajánlat az alábbiak szerint érvényes a részt vevő termékekre: 

 

Modellnév Pénzvisszafizetés értéke helyi 

pénznemekben HUF 

ATH-M50xBT  

 

6950  

ATH-ANC900BT 

 

10400  

ATH-SR50BT 

 

6950  

ATH-CKS5TW 5200  

https://cashback.audio-technica.eu/
mailto:audio-technica@promotion-update.com


 

ATH-LPW30TK 

 

8650  

ATH-LPW50PB 

 

10400  

ATH-LP5x 

 

10400  

 

 3.2       A pénzvisszafizetési igénylési űrlap nem váltható be készpénzre.  

3.3       Ha a pénzvisszafizetés adóköteles jövedelemnek számít, akkor az 
adófizetési kötelezettség a kedvezményezettre hárul. Ennek megfelelően a 

bankja által esetlegesen felszámolt díjakat a bankja fogja levonni a 

pénzvisszafizetés összegéből. 

3.4       Abban az esetben, ha az ügyfél visszaviszi a terméket az 
értékesítőnek, a Résztvevő nem jogosult a pénzvisszafizetés igénylésére, 

következésképpen minden igénylése elutasításra kerül.  A kétségek 

eloszlatása érdekében ez a kikötés semmilyen módon nem korlátozza az 

ügyfél jogát a jogszabályokban rögzített vagy garanciális jogainak 

gyakorlására. 

4. CIKK – A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 

4.1       A Promóció szervezője az  Audio-Technica Europe A Promóció 

szervezője fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja a Promóciót. 

5. CIKK – ADATOK 

A regisztráció alkalmával a Résztvevőnek meg kell adnia a személyes adatait 
az Audio-Technica vállalatnak, amelyeket a Promóció lebonyolítása, illetve 

marketing- és minőségellenőrzési elemzések végzése érdekében 

továbbítanak egy Audio-Technica irodába és a cég ügynökeinek.Az Audio-

Technica és ügynökei felelősek a Résztvevő személyes adatainak 

biztonságos tárolásáért, kezeléséért és továbbításáért a vonatkozó helyi 
adatvédelmi törvényekkel és rendeletekkel teljes összhangban. 

Regisztrációjával a Résztvevő elfogadja ezeket a promóciós feltételeket. Az 

online regisztrációs űrlap megfelelő négyzetének bejelölésével a Résztvevő 

elfogadja továbbá, hogy a Promóció szervezője, az Audio-Technica jogi 
személyei és/vagy azok ügynökei felhasználhassák az adatait arra, hogy 

egyéb promóciókról, valamint új termékekről és szolgáltatásokról 

tájékoztassák, illetve jövőbeli marketing- és minőség-ellenőrzési 



elemzéseket végezzenek. Minden elektronikus promóciós kommunikációs 

anyagban lehetősége lesz a leiratkozásra. A Résztvevőknek joguk van a 
Promóció szervezője által tárolt adataik megtekintésére és helyesbítésük 
kérelmezésére. A kérelmeket az  audio-technica-unsubscribe@promption-support.com 

e-mail-címre kell elküldeni a Promóció szervezőjének. 

E Promóció lebonyolításának céljából az Audio-Technica a következő 

reklámügynökséget (a továbbiakban: ÜGYNÖKSÉG) bízza meg: 

Benamic 

IDA Business & Technology Park, 

Ring Road, Kilkenny, 

Írország 

Az ÜGYNÖKSÉG jogosult a pénzvisszafizetési Promóció keretében átadott 

valamennyi adat kezelésére, vizsgálatára és tárolására olyan módon, ami 

garantálja a vonatkozó adatvédelmi törvény betartását. 

6. CIKK – FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 

6.1       A szervező nem vonható felelősségre az igénylések elvesztéséért, 

késedelméért, illetve a záró dátumig nem beérkező igénylésekért. 

6.2       A hiányos vagy olvashatatlan igényléseket kizárják a Promócióból. A 

Résztvevő felelőssége annak biztosítása, hogy elegendő adatot szolgáltasson 

az igénylések feldolgozásához. 

6.3       Az Audio-Technica nem felelős a Résztvevő olyan költségeiért, 

amelyek a Promócióban való részvételből fakadnak. 

6.4      Az Audio-Technica nem vonható felelősségre semmilyen 

késedelmes igénylésért a Promócióhoz kapcsolódóan. 

6.5       Az Audio-Technica nem vonható felelősségre az ajánlat 

teljesítésének elmaradásáért, ha a teljesítés vis maiornak számító (azaz 

észszerű módon az Audio-Technica ellenőrzésén kívül eső) körülmények 
bekövetkezése és/vagy olyan események miatt hiúsul meg, amelyek 

bármely fél hibáján kívül ellehetetlenítik a teljesítést vagy a kielégítő 

megvalósítást. 

6.6       Az Audio-Technica fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja 
ezt a Promóciót és/vagy egyoldalúan megváltoztassa a promóciós 

feltételeket, anélkül, hogy ebből bármilyen kötelezettsége keletkezne. 

7. CIKK – JOGHATÓSÁG 

mailto:audio-technica-unsubscribe@promption-support.com


7.1       Ezekre a promóciós feltételekre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben 
megvásárolta a terméket, és az adott ország illetékes bíróságainak kizárólagos joghatóságába tartoznak. 
 


