
Felhasználási feltételek 
 

1. A promócióban való részvétellel a résztvevők megállapodnak abban, hogy elfogadják ezeket a 
feltételeket. Az akció csak a meghatározott időszakban és meghatározott termékekre érvényes. 
 
2. A promócióban résztvevő országok: Nagy-Britannia, Írország, Franciaország, Spanyolország,  
Portugália, Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Svédország, Dánia, 
Norvégia, Finnország, Görögország, Szlovákia, Litvánia, Magyarország, Csehország, Lengyelország, 
és Románia.  Magyarországon az akcióban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyarországi 
lakos, kivéve a Stanley Black & Decker UK Limited és kapcsolódó cégeinek munkavállalói, ezek 
családtagjai, partnereink és leányvállalataink, illetve ezek ügynökségeinek munkavállalói, vagy bárki 
aki ezzel a promócióval szakmailag kapcsolatba hozható. 

 
3.  Amennyiben jogszabály írja elő a minimum korhatár bizonyos meghatározott árukra, úgy a 
résztvevők megerősítik, hogy az előírt korhatárt betöltötték, és hogy a szervező által kiszállított 
bármely ilyen árut olyan személy vesz át, aki betöltötte ezt a korhatárt. A Szervező fenntartja a jogot 
arra, hogy nem ad át semmilyen promóciós termékek olyan résztvevőnek, aki nem tudja igazolni 
életkorát. 

 
4. Annak érdekében, hogy jogosultak legyenek a promócióban való részvételre, a résztvevőknek 
regisztrálniuk kell a ‘My STANLEY’ honlapon és el kell fogadniuk a ‘My STANLEY’ oldalon található 
felhasználási feltételeket. Regisztráláshoz és a részletekért, kérjük látogassa meg a 
www.stanleytools.eu oldalt. 
 
5. A promóció 2015. január 01-én kezdődik és a regisztrációk beérkezésének határideje 2015. 
december 31. Ez idő után érkezett regisztrációk nem fogadhatóak el. A hiányos vagy olvashatatlan 
vagy nem valós adatokat tartalmazó regisztrációk nem fogadhatóak el. 

 
6. A résztvevő országok (2. pont szerint) összes beérkezett regisztrációjából egy szerencsés 
nyertest fogunk véletlenszerűen kisorsolni a promóció zárása után, a szerencsés nyertest  ezután 21 
napon belül értesítjük. 

 
7.  A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a nyeremény szállítása, vagy postai úton történő 
szállítása közben a termékeket ért veszteségért, késedelemért vagy kárért. 

 
8. Nyeremények nem ruházhatók át és készpénzre sem válthatók, valamint a Szervező döntése 
alapján az eredetileg megadott termékeket más, azonos vagy nagyobb értékű helyettesítő termékkel 
pótolhat, amennyiben minden ésszerű körülmény  között a Szervező mégsem tudja az eredetileg 
megadott termékeket az adott időpontban leszállítani. A Szervező döntése végleges valamennyi 
kérdésben, és nem megmásítható. 

 
9. "Díj" termékek a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Szervező vállalja, hogy a győztes részére 
400.000 HUF értékű Stanley Black & Decker termékeket ad át, mely tartalmaz STANLEY 
kéziszerszámokat és tároló dobozokat és STANLEY FatMax elektromos kéziszerszámokat.  
 
10.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszavonja vagy módosítja ezt a promóciót bármikor az 
esetben, ha a Szervező ésszerű ellenőrzésén kívüli, előre nem látható körülmények lépnek fel. 
Bármilyen változás esetén a Szervező honlapján www.stanleytools.eu értesíti a résztvevőket, amint 
az ésszerűen lehetséges. 

 
11. A Szervező egyetért azzal, hogy bármilyen feldolgozott személyes adatok kezelése kapcsán a 
sorsolás megfelel a hatályos adatvédelmi törvénynek és minden más vonatkozó adatvédelmi 
jogszabálynak. A Szervezőnek a promóció alatt regisztrált adatokat meg kell őriznie a sorsolás 
végrehajtásához és a Szervező fenntartja a jogot, hogy a belépőkkel kapcsolatba lépjen, tájékoztassa 



őket új termékekről és szolgáltatásokról, melyekről a Szervező feltételezi, hogy a belépő 
érdeklődésével egybevág. A Szervező a belépők személyes adatait piackutatás céljából is 
felhasználhatja és a Szervező e-mailben vagy postai úton is kapcsolatba léphet a belépővel, ha az 
beleegyezését adta hozzá. A belépők bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat adataik ilyen típusú 
megőrzéséről, amennyiben kinyilvánítják akaratukat a visszavonásról a Szervező részére. 
 
 
12. Ebben a promócióban való részvétel nem érinti a résztvevők törvényes jogait. 
 
13. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen számítógépes hálózati hardver vagy szoftver hiba 
miatt, mely a résztvevőt gátolja a promócióba való belépésben. 

 
14. A promóciót és ezen felhasználási feltételeket Anglia és Wales törvényeivel összhangban kell 
alkalmazni és értelmezni, és kizárólagos joghatósággal az angol bíróságokhoz tartoznak. 
 
15. A Szervező Stanley Black & Decker UK Limited, mely 210, Bath Road, Slough, SL1 3YD 
Berkshire, England székhellyel rendelkezik.  

 

 

 


