Utazz el Máté Bencéhez a Tamronnal
1. A promóció szervezője
A promóció szervezője a Computer Emporium Kft. (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. „B” épület),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 promócióban résztvevő partnerektől (4. pont) vásárol,
• a promócióban résztvevő Tamron termékek (3. pont) közül, amelyek a Szervező közvetítésével kerültek magyarországi
forgalomba,
• valamint a promóció landing oldaláról letölti, majd hiánytalanul kitölti az ott található űrlapot és visszaküldi a tamron@
computeremporium.hu e-mail címre a vásárlást igazoló számla másolatával együtt.
3. A promócióban szereplő objektívek
TAMRON SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD (CANON)
TAMRON SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD (NIKON)
TAMRON SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD (SONY)
TAMRON SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 (CANON)
TAMRON SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 (NIKON)
TAMRON SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD G2 (SONY)
4. A promócióban résztvevő partnerek
220volt Magyarország Kft.
Artwork Photo Kft.
Axico Kft.
Camera Kft.
eMag.hu
DigitCam Kft.
Extreme Digital Zrt.
Fotoplus Kft.
FotóSarok Szaküzlet Kft.
Fotóstop Kft.
Frektan Kft.
Internet Mall Hungary Kft.
Kiss Fotó Kft.
Ly8 Kft.
Mediamarkt áruházak
Mediker Bt.
Molnár és Társai Fotó Kft.
Montázs 2000 Kft.

Optiform Bt.
Option Line Kft.
Pálvölgyi-Fotó Kft.
Tenno Fotó Kft.
Tripont Foto Video Kft.
5. A promóció időtartama
A vásárlási időszak 2016.12.15-től 2017.03.31-ig, a regisztrációs időszak pedig 2016.12.15-től 2017.04.15-ig tart.
6. A promóció menete
6.1 A promócióban Résztvevő a promóciós időszak alatt a résztvevő partnerektől (4. pont) a promócióban résztvevő termékek (3. pont) közül egy vagy több darabot vásárol, majd a promóciós weboldalon (http://tamron.hu/mate_bence_tamron_150-600) található űrlapot letölti, és kitöltve visszaküldi a tamron@computeremporium.hu e-mail címre a vásárlást
igazoló névre szóló számla másolatával együtt.
6.2 A Résztvevők amennyiben a promócióban történő részvétel feltételeit (2. pont) teljesítik, jogosulttá válnak arra, hogy
a Szervező által előre meghatározott időpont(ok)ban egy alkalommal részt vegyenek a Szervező által Máté Bence pusztaszeri farmjára tett egynapos kiránduláson és fotózáson. A farmon és a kiépített lesekben való tartózkodás költségeit teljes
egészében a Szervező állja, a Résztvevők ingyenesen vehetnek részt rajta, ugyanakkor a helyszínre utazás költségeit a
Résztvevők viselik.
6.3 A Szervező az egynapos kirándulás/fotózás lehetséges időpontjáról, vagy időpontjairól legalább két héttel korábban
e-mailben tájékoztatja a Résztvevőket, akik három munkanapon belül kötelesek e-mailben visszajelezni részvételi szándékukat, illetve megjelölni azt az időpontot (amennyiben több időpontot jelölt ki a Szervező), amelyen részt kívánnak venni az
egynapos kiránduláson és fotózáson.
6.4 Amennyiben a vásárlást követően a vásárló elállási jogával él, a Szervező az ajándékként nyújtott szolgáltatást megtagadhatja. Amennyiben a Szervező tudomására jut bármilyen a promócióval kapcsolatos csalás, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett résztvevővel szemben, valamint jogában áll az ajándékként nyújtott szolgáltatás ellenértékét
követelni a Résztvevőtől.
7. Adatvédelem
7.1 Ezen promócióban a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A promóció Résztvevői tudomásul veszik és feltétel 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.
Budapest, 2016.12.15.
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