
Ajándék borválogatás a Caso Design borhűtőkhöz 

2019. május 08. – 2019. május 31. között 

  

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője 

1.1 A promóció elnevezése: „Ajándék borválogatás minden Caso Design Borhűtőhöz” (a 

továbbiakban: Promóció). 

1.2 A Promóció rövid leírása: Caso Design borhűtő vásárlása esetén ajándék borválogatást 

kapnak a vásárlók ajándékba. A Promóció részleteit lásd: 4. pont. 

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője a Caffe&Co. Hungary Kft.(1115 Budapest, Bartók 

Béla út 133-135.), a Caso Design márka forgalmazója, mint szervező (a továbbiakban: 

Szervező). 

1.4 A promócióban résztvevő Caso Design borhűtők: 

WineDuett 12 (620) WineSafe 18 EB (628) 

WineDuett Touch 12 (625) WineSafe 18 EB inox (629) 

WineDuett 21 (630) WineComfort 24 (645) 

WineDuett Touch 21 (635) WineComfort 38 (650) 

WineSafe 12 inox WineComfort 66 (660) 

WineSafe 12 fekete (624) WineComfort Touch 66 (662) 

WineSafe 43 (647) WineComfort 126 (665) 

WineSafe 75 (663) WineComfort 180 (670) 

Outdoor borhűtő (680) Winechef Pro 40 (772) 

Prep&Cool (681) WineChef Pro 126 (775) 

WineComfort Touch A one (654) WineChef Pro 126-2D (776) 

 

 

2. A promóció időtartama 

2019. május 08 – 2019. május 31. 23:59.  

3. Részvételi feltételek 

3.1 A Caffe&Co. Hungary Kft. által hirdetett Promócióban bárki részt vehet, aki betöltötte 18. 

életévét, állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes természetes személy-

kivéve a Szervező alkalmazottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában 

részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. 

§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói –és a www.caso-hungary.hu 

webáruházon keresztül Caso Design borhűtőt vásárol. 

https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-wineduett-12-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winesafe-18-eb-beepitheto-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-wineduett-touch-12-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/winesafe-18-eb-inox/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-wineduett-21-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winemaster-24-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-wineduett-touch-21-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winemaster-38-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winesafe-12-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winemaster-66-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winesafe-12-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winecomfort-touch-66-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winesafe-43-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winemaster-126-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winesafe-75-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winemaster180-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-680-outdoor-cooler-kulteri-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/winechef-pro-40/
https://www.caso-hungary.hu/termek/barbecue-prep-cool/
https://www.caso-hungary.hu/termek/winechef-pro-126/
https://www.caso-hungary.hu/termek/caso-winemaster-touch-a-one-borhuto/
https://www.caso-hungary.hu/termek/winechef-pro-126-2d/
http://www.caso-hungary.hu/


3.2 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a 

Caffe&Co. Hungary Kft. és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing 

célra a jövőben felhasználja. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz 

a vásárló a vásárlás során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) 

bejelölésével).  

3.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét vagy 

változtasson a Promóciós feltételeken, amennyiben a vásárló részvétele a szabályzattal ütközik. 

4. A Promóció menete 

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy vásárló a Promóció időtartama (2019. május 

08. és 2019. május 31.) alatt Caso Design borhűtőt vásárol a promócióban résztvevő termékek 

közül a webáruházon keresztül. 

4.2. A vásárlónak a személyes adataival, valamint a vásárláskor kapott számlával regisztrálnia 

kell vásárlását az ajándékcsomagért a www.caso-hungary.hu/borhuto-promocio-regisztralas/ 

oldalon. 

Regisztrációra kizárólag 2019. június 15. (szerda) éjfélig van lehetőség. 

4.3 A Szervező alvállalkozóikon keresztül a regisztrációt követően július 31-ig elküldik az 

ajándékcsomagot a vásárlónak, a regisztráció folyamán megadott postacímre. Amennyiben az 

ajándékcsomag július 31-ig belül nem érkezik meg, a vásárló jelezheti ezt a Szervezőnek 

a marketing@caffeco.hu e-mail címen. Reklamációt a szállítással kapcsolatban legkésőbb 

2019. augusztus 19-ig nyújthat be a vásárló a fenti elérhetőségen. A Szervező 3 munkanapon 

belül köteles válasz e-mailben tájékoztatni a vásárlót arról, hogy rendelkezik-e érvényes 

regisztrációval a Szervező nyilvántartásában. A Szervező csak az érvényes regisztrációval 

rendelkező vásárlóknak küldi el az ajándékcsomagot. Érvényesnek minősül a sikeresen leadott 

regisztráció. 

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 

30 napon belül, a marketing@caffeco.hu e-mail címen teheti meg a vásárló. 

5. Az ajándékcsomag kézbesítése 

Az ajándékcsomagot a Szervező alvállalkozója futárszolgálattal kézbesíti a vásárlónak. A 

Szervező a szállítás időpontjáról előzetes tájékoztatást nem küld a vásárlónak. 

6. Általános feltételek 

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, 

örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottai és biztosítói nevében, hogy mentesíti 

és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, 

tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottait (együtt 

„Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, 

feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, 

adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és 

kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt 

„Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, 

http://www.caso-hungary.hu/borhuto-promocio-regisztralas/
mailto:marketing@caffeco.hu


közvetve vagy közvetlenül az ajándékcsomag elfogadásából, birtoklásából, nem 

rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely 

tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek. 

7. Felelősségkorlátozás 

 

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága 

miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt 

bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő 

technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, 

telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az 

adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A 

Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, 

eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult 

kézbesítéséért. Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le 

terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan 

érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő 

lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, 

módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját 

belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós 

feltételekben foglaltakat. 

8. Vis maior 

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem 

ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek 

felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek 

teljesítését. A vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező számára a jelen Szabályzatban 

vállaltak teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen 

kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a magyar Polgári 

Törvénykönyv irányadó rendelkezései alapján. A Vis maior felmerüléséről, esetlegesen az 

annak következtében történtekről a Szervező a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon 

belül tájékoztatja a vásárlókat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Vis maiorról esetlegesen 

az erre általa kijelölt felületeken is tájékoztassa az Ügyfeleket. 

9. Vegyes rendelkezések   

A vásárlók az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót a következő oldalon találják: 

https://www.caso-hungary.hu/adatkezelesi-tajekoztato/. A vásárlók a megrendelés és a 

regisztráció leadásával automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós feltételekben 

foglaltakat. Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor történő, indokolás nélküli 

felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a Caffe&Co. 

Hungary Kft. erre szolgáló felületén értesíti a Promócióban résztvevő vásárlókat. 

 

Budapest, 2019.04.30 

https://www.caso-hungary.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


az„Ajándék borválogatás Caso Design Borhűtőhöz” Promóciós kampány szervezője 

Caffe&Co. Hungary Kft.  

Minden jog fenntartva! 

 

 

 

 

 

 


