
A Hammer kampányban való részvétel feltételei FULL SZERVÍZ teljes körű szolgáltatás 
2022. május 1. - 2022. december 31. 

A promócióban való részvétel kizárólag az alább felsorolt feltételekkel lehetséges. 

 

1)Szervező 
 

A fúrókalapács FREE Full Service promóció szervezője a Metabowerke GmbH, Metabo-
Allee 1, 72622 Nürtingen, Németország (Metabo). 

 
 

2) Résztvevő 

A promócióban való részvétellel a résztvevő elfogadja a jelen feltételeket. A részvételre azok 
a személyek jogosultak, akik a promócióban való részvétel időpontjában betöltötték a 18. 
életévüket, és akiknek állandó székhelye vagy lakóhelye a Magyar Köztársaságban 
található. A nagy- és kiskereskedők nem vehetnek részt. 

3) Az INGYENES FULL SZERVÍZ fúrókalapács promócióból való kizárás   
 

A Szervezőnek jogában áll kizárni a promócióból és a jövőbeni részvételből kizárni azokat a 
résztvevőket, akik valótlan vagy hiányos adatokat adnak meg (pl. többek között a 4.3. pont), 
akik manipulálják a részvételi folyamatot, megsértik a részvételi szabályokat. vagy akik más 
módon próbálják meg tisztességtelen vagy jogosulatlan módon befolyásolni a részvételt. 
Ezenkívül a promóció kizárólag a végfelhasználók regisztrációjára vagy a végfelhasználók 
kereskedők általi regisztrációjára vonatkozik. Ha a kereskedő végzi a regisztrációt, a 
végfelhasználó pontos adatait kell megadni. Ennek feltétele a végfelhasználó hozzájárulása. 
A Metabo Service Portal és a Metabo alkalmazás automatizált folyamatot biztosít ehhez. A 
kereskedő címére történő regisztrációk nem tartoznak bele a promócióba. 

4) Megvalósítás és feldolgozás 
 

4.1.) A résztvevő Metabo fúrókalapácsot vásárol Magyarország területén a kampány ideje 
alatt 2022.05.01 00:00-2022.12.31 23:59 óráig. A vásárlási bizonylaton szereplő dátum kerül 
felhasználásra az ellenőrzéshez. A résztvevőnek a fent említett promóciós időszakban 
vásárolt Metabo fúrókalapácsot legkésőbb 2022.12.31-ig regisztrálnia kell a Metabo App-ban 
vagy a metabo-service.com oldalon. Továbbá a regisztráció nem történhet meg a vásárlástól 
számított 4 hétnél később. 

A résztvevő ezután a megvásárolt és regisztrált Metabo fúrókalapács INGYENES teljes 
szolgáltatását megkapja. A Metabo „FULL Service kondíció”, amelyek megtekinthetők a 
metabo-service.com oldalon, megfelelően vonatkoznak az INGYENES teljes szolgáltatásra. 
A résztvevő és a Metabo közötti további megállapodások változatlanok maradnak. 

4.2.) A résztvevő felelőssége annak kiderítése, hogy a megvásárolt Metabo fúrókalapács 
(típus) része-e a fúrókalapács promóciónak. . 



4.3) A promóció lebonyolításához a résztvevőtől a következő adatokra van szükség: 
vezeték- és keresztnév, cím és email cím, telefonszám. A résztvevő felelős adatainak 
helyességéért. 

4.3) A FULL SZERVÍZ szolgáltatás készpénzre, illetve másik eszközre történő átruházása 
nem engedélyezett 

4.4) Ha az adásvételi szerződés a szerződés megkötését követően bármilyen okból 
felmondásra kerül, az FREE Full Service igénybevételére való jogosultság megszűnik. 

5) A fúrókalapács FREE Full Service promóció korai felmondása. 
The Hammer promotion FREE Full Service will take place during the above-mentioned 
period. Metabo reserves the right to cancel or terminate the promotion in whole or in part. 
Metabo shall make use of this possibility in particular if, for certain reasons, such as technical 
reasons or legal reasons, a proper and regular implementation of the promotion cannot be 
guaranteed. 

5) A fúrókalapács ingyenges Full Service promóció korai felmondása. 

A fúrókalapács promóció FULL SZERVIZ szolgáltatása a fent említett időszakban valósul 
meg. A Metabo fenntartja a jogot, hogy a promóciót részben vagy egészben törölje vagy 
megszüntesse. A Metabo különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha bizonyos okok, 
például technikai vagy jogi okok miatt nem garantálható a promóció megfelelő és 
szabályszerű végrehajtása. 

6) Data protection 
A résztvevő által írásban megadott személyes adatokat, így különösen a vezeték- és 
vezetéknevet, címet és e-mail címet a mögöttes szerződéses jogviszony megfelelő 
feldolgozása érdekében kezeljük és használjuk fel a Kbt. 6. bek. 1b DSGVO, ideértve a teljes 
körű szolgáltatás nyújtását, és amennyiben ezt jogszabály vagy jogszabály előírja, pl. az 
adóhivatallal szemben a megőrzési idők betartása miatt. A résztvevő személyes adatainak 
további felhasználása csak a résztvevő önkéntes hozzájárulásával történik. 

Abban az esetben, ha beleegyező nyilatkozatot adnak a fúrókalapács kampány részeként 
FULL SZERVIZ szolgáltatás, az Art. 6 (1a) A DSGVO a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 
jogalapja. A reklámcélú adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, pl. 
írásban a Metabowerke GmbH-nak, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Németország, az 
info@metabo.de e-mail címen, vagy az egyes hirdetési e-mailek végén található leiratkozási 
linkre kattintva. 

 

A résztvevő által megadott adatokat alapelvként nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha a 
továbbítás a fúrókalapács kampány FULL SZERVIZ  szolgáltatás megvalósításához vagy a 
Metabo hírlevél kiküldéséhez szükséges és adatvédelmi törvény hatálya alá tartozik. átviteli 
engedély. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a Metabo honlapján érhetők el: 
metabo.com/dsgvo 

7) Jogi eljárás 

A jogi út ki van zárva. 

8) Elválaszthatósági záradék 



A jelen részvételi feltételekre, valamint a résztvevő és a szervező közötti teljes jogviszonyra 
kizárólag a Magyar Köztársaság joga vonatkozik. Amennyiben a részvételi feltételek egyes 
rendelkezései érvénytelenek, vagy azzá válnak, a többi részvételi feltétel érvényessége nem 
érinti. 

9) Részvételi feltételek módosítása 

A részvételi feltételeket a Metabo külön értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja. 


