KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS KARÁCSONYI POWERBANK - PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

1. A Készülékbiztosítás Karácsonyi powerbank promóció Szervezője, lebonyolítója, Partnere
A promóció szervezője és lebonyolítója a Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. (a
továbbiakban: Szervező), a promóció és a szolgáltatás Partnere az ACE European Group Limited
Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (a továbbiakban: Partner).

2. A promóció időtartama:
2015. 12. 07. 00:00 – 2015.12.22., illetve a 15.700 db-os powerbank készlet erejéig.

3. A promóció:
A promócióban minden olyan előfizető automatikusan részt vesz, aki a promóció időtartama alatt, illetve a
készlet erejéig Készülékbiztosítás Extra vagy Extra Plusz szolgáltatás vonatkozásában csatlakozási
nyilatkozatot tett a Készülékbiztosítás ÁSZF-nek megfelelően (http://www.telekom.hu/statictmo/sw/file/Keszulekbiztositas_ugyfeltajekoztato_es_aszf.pdf) és a Készülékbiztosítás Extra vagy Extra
plusz szolgáltatást az ajándék powerbank kiküldéséig nem mondja fel.
Az ajándék kiküldése postai úton történik 2015. december 31-ig, az előfizető által a mobil rádiótelefon
szolgáltatás előfizetéshez megadott postázási címre.

4. A promócióból történő kizárás
A Szervező fenntartja a jogot az előfizető kizárására, ha a Szervező okkal feltételezi, hogy:
a) a személyes adatok hitelességével kapcsolatban kétség merül fel;
b) az előfizető nem fogadta el, nem felel meg vagy megszegte a Promóciós Szabályzat követelményeit;
c) az előfizető a Promócióban a megadott időszak végét, illetve készlet kifogyást követően vett részt
vagy a személyes adatok kapcsán azokat hiányosan, elrontva vagy érvénytelenül adta meg
d) az előfizető nem adta meg a szükséges dokumentumokat és adatokat;
e) az ügyfélnek az ajándék eszköz kiküldéséig megszűnik a promócióban vásárolt Készülékbiztosítás
Extra vagy Extra Plusz szolgáltatása.
Bármely ajándék powerbank eszköz esetén, amelyet visszaküldenek, vagy nem lehet kézbesíteni, az eszköz
felhasználható más előfizetők részére, versenyeken vagy jótékonysági adományként.
A Szervező és a Partner fenntartja magának a jogot a részvételhez szükséges feltételek ellenőrzésére.

5. Az ajándék külső akkumulátor (powerbank) eszköz - leírás és használati útmutató
Power Bank - 2600mAh-ás hordozható, újratölthető univerzális külső akkumulátor
Az eszköz hordozható, univerzális 2600mAh-ás akkumulátor, mely energiaforrásként szolgál mobiltelefonok,
iPhone, iPad, MP3/MP4/MP5 lejátszók, kamerák, fényképezőgépek és egyéb készülékek számára.
Power Bank használata
Csatlakoztassa a feltölteni kívánt készülékhez tartozó gyári töltőkábel USB végét a Power Bank alján lévő
USB csatlakozóba (out), majd csatlakoztassa a kábel másik végéhez a tölteni kívánt eszközt. A töltés
automatikusan megindul. A töltési folyamatot LED jelzi,mely kék fénnyel világít. A feltölteni kívánt
készülékünk jelzi a töltöttség állapotát. A 100 %-os töltöttség eléréséhez készüléktől függően 2-8 óra
szükséges.
Power Bank töltése
Mikor a Power Bank lemerült csatlakoztassa a micro USB dugót a Power Bank micro USB bemenetébe (in).
A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép USB 2.0 aljzatába, vagy a gyorsabb töltés érdekében
adapteren keresztül hálózati csatlakozóhoz.
Töltés közben a készüléken elhelyezett LED villog piros színnel. Töltés idő a forrás készülék típusától és
kapacitásától függően 2 - 10 óra. A töltés végeztével, amikor a készülék teljesen feltöltött állapotba kerül,
akkor a LED piros fénnyel folyamatosan világít, ekkor a Power Bank-et válassza le a feszültség forrásról.

A készülék karbantartása, tárolása
A készülék nem igényel karbantartást.
A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távoltartandó!
Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol
vízzel érintkezhet. Működési hőmérséklet: -5C és +45C között.
Tisztításához csak egy száraz vászontörlőt használjon. Erősebb szennyeződéseknél a tisztító törlőt enyhén
nedvesítse meg vízzel. Vigyázzon közben az áramvezető kábelekre. Ne használjon tisztítószereket vagy
vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék
belsejébe!
Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.
A Power Bank túltöltöttség, túlfeszültség, valamint rövidzárlat védelemmel van ellátva.
A lemerült Power Bank készüléket minden esetben 100%-ban célszerű feltölteni, mert ellenkező esetben
kapacitás és élettartam csökkenés várható.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

6. Egyéb rendelkezések
Az ajándék eszköz készpénzre nem váltható és más eszközre nem cserélhető be. Vis major esetén a
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy hasonló, egyenlő értékű dologgal helyettesítse az ajándék
eszközt, melyet postai úton juttat el az előfizetők részére legkésőbb 2016. február 29-ig.
Az előfizetőnek kötelessége a Szervezőt e-mailen keresztül értesíteni a lehető leghamarabb, de legkésőbb
2015. december 20-ig amennyiben nem tudja, vagy nem akarja az ajándék eszközt az általa megadott címen
átvenni.
Az ajándékok átadása szja és járulékfizetési kötelezettséget nem eredményez a Szervezőnél, miután a
juttatás feltételei megfelelnek az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14 pontjának (adómentes üzletpolitikai célú
juttatás).
Adófizetési kötelezettség a résztvevőket sem terheli. Az eszközök átadásával összefüggő költségeket a
Szervező viseli.

7. A promóció hirdetése
A promóciót a Telekom saját online kommunikációs felületein fogják hirdetni.
A promócióban részt vevő előfizetők adatai nem kerülnek közzétételre.

8. Személyes adatok
A benyújtott adatok csak meghatározott célra, a promócióhoz kapcsolódóan használhatóak fel, beleértve:
a) az előfizetők részvételi jogosultságának ellenőrzését,
b) az ajándék eszköz postai úton való előfizetőhöz történő eljuttatását.
Ezekhez az információkhoz szigorúan csak a Szervező és a Partner alkalmazottai férhetnek hozzá.

9. Záró rendelkezések
A Szervező és a Partner nem vállal felelősséget semmilyen akadályoztatásért, üzemzavarért, amely az
ügyfeleket megakadályozzák a promócióban való részvételben.
A Szervező a promóció szervezésében nem vállal felelősséget az ajándék eszközzel összefüggésben
keletkező bármilyen veszteség vagy kár miatt.

