
„BEKÜLDÉS” nyomógomb 
□ *A versenyen való részvétellel kijelentem, hogy az EPSON használati feltételeket elolvastam, megértettem és 
elfogadtam. 
□ *Megerősítem, hogy betöltöttem a 18. életévemet, és hozzájárulok ahhoz, hogy az Epson, a szervező, valamint a 
Typeform, a kutatás vezetője felhasználja személyes adataimat a verseny és a felmérés adminisztrálása során    
 
*Ki kell pipálni a versenyen való részvételhez. 
 
Szerződési feltételek 

 
A verseny 

1. A versenyre való nevezés 2017. szeptember 25-én indul, és 2017. október 23. (péntek) 20:00-ig tart, valamint 

interneten keresztül zajlik.  

 

 A versenyben való részvételhez a résztvevőknek ki kell tölteniük egy kérdőívet ezen a linken keresztül: 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/KN5gSD, és a legjobb tudásuk szerint kell megválaszolniuk a 

következő kérdést: Milyen technológia trendek lesznek hatással iparágukra a következő 10 évben?  

 

a. Hollandiában, Norvégiában, Finnországban és Szlovákiában a győztes 2017.november 1-jén lesz 

kihírdetve sorsolás útján, a fenti, 1. bekezdésben meghatározott promóciós időszak alatt, a megjelölt 

területek jelentkezőiből. 

b. Dánia, Belgium, Svédország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Görögország és Csehország 

esetében a győztes az Epson kérdéseire adott legjobb válaszok alapján lesz kiválasztva , a fenti, 1. 

bekezdésben meghatározott promóciós időszak alatt, a megjelölt területek jelentkezőiből. 

 

 

2. Ha a nyertessel való kapcsolatfelvétel vagy a nyeremény kiszállítása sikertelen, akkor a nyertes minden további 

jogát elveszti a nyereménnyel való rendelkezésre. 

 

3. Minden nyertessel a megadott email címén keresztül vesszük fel a kapcsolatot. Ha a győztes a harmadik kapcsolat 

felvételi kísérlet után sem elérhető, vagy más okok miatt kizárták a versenyből, akkor a verseny szervezői a 

felajánlott nyereményt a fentiekkel megegyező módon, egy másik nyertesnek juttatják el.  Maximum háromszor 

lehet pótnyertest sorsolni, ezután a nyeremény kiosztatlan marad. A nyeremény csak minden feltétel teljesülése 

esetén kerülhet kiadásra.  

 

4. A versenyen való részvétellel mindenki hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához. A LinkedIn, Facebook és az 

Epson weboldalán a nyertes neve kerül nyilvánosságra. 

 

 

5. Egy ember csak egyszer nevezhet. 

Nyeremény 
6. A verseny díja egy Epson EH-TW5210 házimozi projektor (országonként), amelyet a nyereménysorsolás napjától 

számított 30 napon belül kiszállítunk a nyertes által megadott EU-s címre. 

 

7. A versenyhez való jogosultsághoz internet-hozzáféréssel és érvényes e-mail fiókkal kell rendelkeznie.  

 

8. A verseny díjához kapcsolódó járulékos költségeket és kiadásokat nem biztosítjuk, így a nyertes beleegyezik az 

ilyen jellegű költségek viselésébe.   

 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/KN5gSD


9. A verseny nyereménye nem átruházható, készpénzre, jóváírásra sem egészében, sem részben nem váltható. Az 

Epson fenntartja a jogot a nyeremény más, hasonló természetű és/vagy megegyező, vagy nagyobb értékű 

helyettesítő termékre való cseréjére. 

 

10. A versenyen az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, Belgium, 

Hollandia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország és Görögország, 18. életévüket betöltött 

lakosai vehetnek részt. 

   

11. A versenyen való részvétellel beleegyezik:  

a. a szerződési feltételek elfogadásába; 

b. hogy a kérdőívben megadott minden információ maradéktalanul megfelel a valóságnak, és legjobb tudása 

szerint válaszolt. 

 

12. Minden döntés végleges és kötelező érvényű, további tájékoztatást ezzel kapcsolatban nem biztosítunk. 

 

13. Az Epson fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze minden versenyző részvételi jogait, és a saját kizárólagos megítélése 

alapján elutasíthatja azokat, akik a részvételi feltételeknek nem tesznek eleget. 

 

14. Amennyiben a nyeremény adóköteles bevételt képez, az adófizetési kötelezettség a kedvezményezett felelősségi 

körébe tartozik. 

Korlátozások 
15. Az Epson alkalmazottai, anyavállalata, leányvállalatai, részlegei és az egyéb felek, amelyek bármilyen módon 

kapcsolatban állnak a fejlesztéssel, termeléssel vagy a promócióval, valamint az alkalmazottak és a szerzők 

közvetlen családtagjai (házastárs, szülők, testvérek, gyerekek) és a háztartás tagjai nem jogosultak a versenyen 

való részvételre. 

 

16. Az ügynökökön vagy harmadik feleken keresztül történő nevezések érvénytelenek. 

 

17. Az Epson nem vállal felelősséget a bármilyen okból sérült vagy elérhetetlen nevezésekért a vonatkozó záró dátum 

és időpont eléréséig.  Az elküldés bizonyítékát nem kezeljük számlabizonylatként. 

 

18. Nem jogosult a részvételre, ha: 

a. nem tölti ki, és nem küldi el a teljes kérdőívet  

b. 18 év alatti 

c. nem a fent említett EU-tagállamok lakosa 

d. megszegi a Feltételeket. 

Személyes adatok 
19. A versenyen való részvétellel beleegyezik, hogy az Ön által a versenyre való nevezéskor megadott minden 

személyes adatot csak az Epson, a képviselői és beszállítói őrzik meg és kezelik a nyereménysorsolás 

adminisztrálásához. Az Epson adatvédelmi irányelve a www.epson.eu weboldalon érhető el, az Epson beszállítója, 

aki a felmérést és a versenyt tartja, a Typeform, amely adatvédelmi irányelvei a Typeform oldalon érhetőek el. 

 

20. Megérti, hogy személyes adatait az Epsonnak, és nem a LinkedIn és Facebook oldalaknak adja meg. 

 

21. A verseny során gyűjtött személyes adatok feldolgozása a vonatkozó helyi adatvédelmi törvények és előírások, 

valamint a promóció szervezőjének adatvédelmi irányelve szerint történik.  

 

http://www.epson.eu/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


22. A résztvevők a vállalattól bármikor kérhetik a személyes adatok módosítását, frissítését, pontosítását vagy 

törlését a vállalat címére eljuttatott írásos kérés formájában, amely a részvételi feltételek végén megtalálható, 

azonban ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy adatai nem fognak szerepelni a versenyen. 

 Egyéb 
23. Az Epson fenntartja a jogot katasztrófa, háború, polgári vagy katonai zavargás, elháríthatatlan esemény, vagy a 

hatályos törvények, előírások megsértése, illetve bármely, az Epson irányításán kívül eső körülmény esetén a 

nyereménysorsolás és jelen feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására vagy megszüntetésére. A verseny 

minden egyéb módosításáról amilyen gyorsan csak lehet, értesítjük a résztvevőket a LinkedIn és a Facebook 

oldalunkon keresztül.  

 

24. A versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, hagyja jóvá vagy üzemelteti, és semmilyen módon nincs 

kapcsolatban a Facebook vagy LinkedIn weboldalakkal. 

 

25. A jelen szerződéses feltételekre annak az országnak a törvényei irányadóak, illetve azon ország joghatóságainak 

nem kizárólagos illetékességi köre alá tartoznak, amelyben a résztvevő él. 

 

26. A promóció szervezőjét, az Epsont a yourchoice@epson.eu e-mail címen keresztül érheti el. 

 

27. A díjak nem átruházhatóak vagy kicserélhetőek, kivéve ha a verseny szervezői saját belátásuk szerint tesznek így. 

A verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kijelölt nyeremény valamilyen okból nem 

elérhető, akkor ugyanolyan értékű nyereménnyel helyettesítse. A verseny szervezője felelős minden elveszett, 

ellopott, vagy rossz helyre küldött nyereményért. A nyertesek kötelezettséget vállalnak minden, a nyeremény 

átvétele és használata során felmerülő adóért, vagy egyéb költségért. A szervező fenntartja a jogot, hogy 

visszatartsa a nyeremény egy részét és átnyújtsa azt a megfelelő adóhatóságnak.  

 

Szervező: Epson Europe B.V., akiknek a promócióhoz fűződő levelezési címe a következő: Westside, London Road, Apsley, 

Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD 

 
 

 
 

mailto:yourchoice@epson.eu

