
"A REVCO-VAL NEM FOG FÁZNI!" PROMÓCIÓ

Játék- és részvételi szabályzat

Játékleírás:
A REVCO Magyarország Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5. (továbbiakban
Szervező) 2022. szeptember 19. és 2022. október 28. között a jelen szabályzatban
részletezett promóciót szervezi azon vásárlók (továbbiakban Vásárlók) között, akik
az említett időszakban bármely REVCO Magyarország Kft. terméket forgalmazó és
a promócióban (továbbiakban Promóció) résztvevő üzletben - a fent
meghatározott időszakban minimum nettó 150.000 Ft értékben vásárolnak a
REVCO Magyarország Kft. alábbi termékeiből:

● REVCO NEO+ vakolat,
● REVCO VARIO+ vakolat,
● REVCO SILICON vakolat vagy homlokzatfesték,
● REVCO SILICAT vakolat vagy homlokzatfesték,
● REVCO PRIMER alapozó vagy falimpregnáló,
● REVCO ALFA  vagy ORIGO beltéri falfesték,
● REVCO EXTERIOR homlokzatfesték,
● REVCO REMIX lábazati- és díszítő vakolat,
● REVCO REMIX COVER lábazat- és betonfesték,
● REVCO DECO BROCADE, CRYSTAL, PEARL, GLITTER MAX és GLITTER MINI

Minden, nettó 150.000 Ft után 1 db KAPUCNIS PULÓVER-re (továbbiakban
Ajándék) adhatja le megrendelését a Vásárló a https://revco.hu/promocio oldalon
található REGISZTRÁCIÓS ADATLAPON.

Kötelezően kitöltendő rovatok:
Vásárló neve, vásárló címe, telefon, e-mail, vásárlást igazoló számla fotója. A
Promóció lebonyolításában valamennyi REVCO Magyarország Kft. terméket
forgalmazó üzlet részt vehet, kivétel, ha írásban a Promóció megkezdését
megelőző napig a forgalmazó cég képviselője ellentétes nyilatkozatot tesz.

A Promóció időtartama:
2022. szeptember 19.  üzlet nyitástól 2022. október 28. üzlet zárásig.
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A részvétel feltételei:
A Promócióban részt vehet minden olyan cég vagy magánszemély, aki 2 2022.
szeptember 19. és 2022. október 28. között bármely REVCO Magyarország Kft.
terméket forgalmazó és a Promócióban résztvevő üzletben minimum nettó
150.000 Ft értékben vásárol a REVCO Magyarország Kft. alábbiakban
meghatározott termékeiből:

● REVCO NEO + vakolat,
● REVCO VARIO vakolat,
● REVCO SILICON vakolat vagy homlokzatfesték,
● REVCO SILICAT vakolat vagy homlokzatfesték,
● REVCO PRIMER alapozó vagy falimpregnáló,
● REVCO ALFA  vagy ORIGO beltéri falfesték,
● REVCO EXTERIOR homlokzatfesték,
● REVCO REMIX lábazati- és díszítő vakolat,
● REVCO REMIX COVER lábazat- és betonfesték,
● REVCO DECO BROCADE, CRYSTAL, PEARL, GLITTER MAX és GLITTER MINI

Egy Vásárló többször is részt vehet a Promócióban, amennyiben vásárlása eléri a
nettó 150.000 Ft értéket (akár több számla összértékeként) és a megadott
feltételek szerint kitölti a REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT https://revco.hu/promocio
oldalon. Egy számlával több Ajándék is igényelhető, amennyiben a számla
összértéke a nettó 150.000 Ft többszöröse. A Promócióban való részvétel a
hivatalos Promóciós és részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
akcióiból, promócióiból azt, aki bármely Szervező által szervezett játékban,
akcióban, vagy promócióban csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el. A
Promócióban kizárólag devizabelföldi természetes személy vehet részt. A
Promócióból ki vannak zárva a REVCO Magyarország Kft. alkalmazottai, azok
családtagjai, a REVCO Magyarország Kft. szerződött partnerei és azok
alkalmazottai, illetve a REVCO termékek forgalmazói. Az Ajándék átvételének
feltétele, hogy a vásárló a https://revco.hu/promocio REGISZTRÁCIÓS
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ADATLAP-on feltüntetett adatok alapján a vásárlás tényét az AJÁNDÉK átadásakor
igazolják a szervező felé.

A vásárlók értesítése, az Ajándék átadása:
A Szervező a Vásárlót telefonon, majd/vagy e-mailben a REGISZTRÁCIÓS
ADATLAPON megadott elérhetőségeken keresi fel legkésőbb 14 munkanapon
belül, az Ajándék-átadás egyeztetésének céljából.
A Szervező az Ajándék átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül biztosítja.
A Vásárló köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átadására
legkésőbb az igény leadását követő 90 napon belül sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Vásárló nem tesz eleget és így az
Ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére
nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.
A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Az Ajándék másra át nem ruházható. A Szervező az Ajándék tekintetében
szavatosságot nem vállal.

Adatvédelem:
A Vásárló személyes adatokkal kapcsolatos adatszol gáltatása mindenkor
önkéntes.
A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Vásárló hozzájáruljon a
REGISZTRÁCIÓS ADATLAPON megadott személyes adatok ellenszolgáltatás
nélküli nyilvántartásba vételéhez a Promóció lebonyolításának céljából, illetve a
Szervező egyéb marketing és reklám tevékenységéhez kapcsolódóan
felhasználhassa és 8 évig megőrizhesse azokat.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését
vagy zárolását az alábbi e-mail címen: info@revco.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény tartalmazza.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. szeptember 14.
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