
A Biofresh Aktion 2020 akció részvételi feltételei 

 

1. A részvételi feltételek érvényessége 

a. A „Biofresh Aktion 2020” akció (a továbbiakban: „akció”) home.liebherr.com/promotions 

weboldalán (a továbbiakban: „akció weboldala”) a részvétel lehetőségét a Liebherr-

Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz / Liebherr-Hausgeräte 

GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (a továbbiakban: „szervező”) 

ajánlata biztosítja. 

b. Az akcióban való részvételre a jelen részvételi feltételek vonatkoznak. 

 

2. Részvételi jogosultság 

a. Az akcióban való részvételre kizárólag olyan, a 18. életévüket betöltött természetes 

személyek jogosultak, akik magyarországi lakóhellyel rendelkeznek („résztvevők”), és akik 

az akció időszakában (2020. 06. 01-től 2020. 07. 31-ig) egy, az akcióban részt vevő 

kereskedőnél akciós készüléket vásároltak. 

b. Akciós készüléknek minősül minden Liebherr BioFresh készülék 

c. A Liebherr cégcsoport munkatársai és hozzátartozóik nem vehetnek részt az akcióban. 

d. Többszöri részvételre nincs lehetőség. 

e. Az akcióban való részvételre vonatkozó igény nem támasztható. A szervező szabad 

akaratából, indoklás nélkül jogosult kizárni személyeket az akcióból, illetve megtagadhatja 

számukra az akcióban való részvételt. 

 

3. Az akció időtartama és menete 

a. Az akció 2020. 06. 01-jén 00:00 órakor kezdődik, és 2020. 07. 31-én 24:00 órakor ér véget. 

b. Az akcióban való részvétel ingyenes. 

c. Az akcióban való részvételre az akció weboldalán keresztül 2020. 10. 31-én 24:00-ig van 

lehetőség. Ha az akciós készülék gyártási száma feljogosít az akcióban való részvételre, 

akkor a szervező akciós bónuszt küld a résztvevőnek. A szervező a vásárlási bizonylat 

feltöltését követően ellenőrzi a részvételi jogosultság fennállását. A részvételi jogosultság 

birtokában az akciós bónusz megilleti a résztvevőt. 

 

4. Akciós bónusz 

a. Az akciós bónusz készpénz-visszafizetési hozzájárulás max. 200 € értékben. Az összeg 

mértéke függ az adott termékcsoporttól. Az akciós bónuszt a Liebherr weboldaláról 

(home.liebherr.com/promotions (a továbbiakban: „Liebherr-weboldal”)) lehet lehívni.  

b. Az akciós bónusz kiadására 3 héten belül kerül sor. 

 

 

 



5. Az akció idő előtti megszüntetése 

a. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy az akciót bármikor, előzetes bejelentés és indoklás 

nélkül megszakítsa vagy megszüntesse. E tekintetben a résztvevők által támasztott igények – 

különösen kártérítési igény – nem megalapozottak. 

 

6. A szervező felelőssége 

A szervező csak a kirívóan súlyos esetekért felel. A szervező kevésbé súlyos, gondatlanságból 

eredő felelőssége kizárt.  

 

7. A résztvevők felelőssége 

A szervező mentesül a harmadik felek minden olyan követelése és igénye alól, amelyek a 

részvételi feltételek résztvevők általi megsértésén alapulnak.  

 

8. Adatvédelem 

Az akció keretében olyan személyes adatok gyűjtésére kerül sor, amelyeket a szervező a 

törvényi előírásoknak megfelelően feldolgoz. A részleteket az akció adatvédelmi nyilatkozata 

szabályozza, amely részét képezi a jelen részvételi feltételeknek. 

  

9. Egyéb rendelkezések 

a. A szervező a részvételi feltételeket bármikor, indoklás nélkül módosíthatja. A résztvevő és a 

szervező között mindig a részvételi feltételek legfrissebb verziója van érvényben, amely 

feltételekbe a résztvevő beleegyezett. Amennyiben a részvételi feltételek az akció időtartama 

alatt módosulnak, a résztvevők e-mailben felkérést kapnak a módosításokba való 

beleegyezésre. Ha a résztvevő nem egyezik bele a módosításokba, akkor az akcióból való 

részvételből automatikusan ki lesz zárva. 

b. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben 

érvénytelenek vagy hiányosak, illetve érvénytelenné vagy hiányossá válnak, az a fennmaradó 

rendelkezések érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezéseket közös 

megegyezésen alapuló olyan rendelkezésekkel kell felváltani, amelyek a szerződő felek 

érdekeinek figyelembevételével a kívánt gazdasági cél elérésére alkalmasak. 

c. A jelen részvételi feltételekre és a jelen részvételi feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos 

vitákra az osztrák jog vonatkozik, kivéve az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről 

szóló egyezményét (CISG). 


