
 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK – Vatera Varázslatos karácsonyi kampány 

 

a Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, 

bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban:  „Szervező ”), mint a www.vatera.hu (a 

továbbiakban: Vatera) online piactér üzemeltetője  Varázslatos karácsonyi kampányt (a továbbiakban: 

„Kampány”) szervez felhasználói számára a vatera.hu-n. 

1. A Kampány 2016. december 12. és 2016. december 18. között tart, a Kampány www.vatera.hu 
alábbi aloldalán: http://www.vatera.hu/varazslatos_karacsony/ érhető el.  

2. A Kampány során a Szervező partnerei (eladók) saját felhasználói fiókjukon keresztül az alábbi 

termékkategóriákban kínálnak kedvezményes, fix áron Termékeket eladásra: laptop, TV, 

mobiltelefon, háztartási gép, márkás divattermék, utazás, játék.  

3. A Szervező rögzíti, hogy az eladók a kedvezményes fix áru termékeiket 2016. december 12. és 

2016. december 18. (Kampánynap/Kampánynapok) között, naponta, 10.00 és 19.30 vagy 10.00 

és 20.30 között, minden 30. percben bocsátják eladásra. Az első eladásra kínált terméket 10.00-

kor, az utolsó eladásra kínált terméket 20.00 vagy 20.30-kor teszik elérhetővé 

(Kampányidőpont/Kampányidőpontok). Szervező rögzíti, hogy az eladók egy Kampánynap során 

minimum 20 db azonos terméket bocsátanak eladásra. 

4. Szervező rögzíti, hogy a Kampánynapokon eladásra kínált azonos termékekhez kapcsolt 
kedvezmények Kampányidőpontonként módosulhatnak, változhatnak.  

5. A Felhasználók egy Kampánynap során egy (1) darab terméket vásárolhatnak, kivételt képeznek 

ezalól az utazás és a márkás divattermék kategóriák Kampánynapjai, amelyek során egy 

Kampányidőpontban több termék is vásárolható.  

6. A Kampány időtartama alatt csak a megjelölt vatera.hu aloldalon 
http://www.vatera.hu/varazslatos_karacsony/ feltüntetett termékek vásárolhatóak meg 
kedvezményes áron, az ott megjelölt mennyiségben, az ott megjelölt készlet erejéig.  

7. A Szervező rögzíti, hogy a Kampány termékeit biztosító eladók a terméklapon megjelölt szállítási 
módokat és határidőket biztosítják a vevők felé. A Szervező előzetesen rögzíti, hogy a Termékek 
karácsonyig történő kiszállítása nem garantált.  

8. A Kampány során megvásárolt kedvezményes termékekkel kapcsolatos fogyasztói, illetve 
jótállási igényeket a vevők közvetlenül az eladóknál érvényesíthetik. 

9. A Kampány lebonyolítására, a vatera.hu-n történő vásárlásra és minden ott végzett 
tevékenységre a jelen Részvételi Feltételek; valamint a vatera.hu Általános felhasználási feltételei 
(elérhető: http://img.vatera.hu/license/main.html és Adatkezelési tájékoztató (elérhető: 
http://img.vatera.hu/PR/terms/adatkezelesi_dante.pdf?v1. ) vonatkoznak.  

10. A vevő és az eladó a jelen Kampányban való részvételével, illetve a termékek értékesítésével és 
megvásárlásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Részvételi Feltételeket és a 
vatera.hu Általános Felhasználási Feltételeit és elfogadta azokat. Ha az eladó és a vevő a jelen 
Részvételi Feltételeket – ezek bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Kampányban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet.  
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11. A Kampánnyal kapcsolatban megjelent bármely hirdetés vagy a vatera.hu oldalon megjelenített 
grafikai elem kizárólag illusztráció, a Kampány tartalma – a jelen Részvételi Feltételeket 
meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.  

12. A Szervező fenntartja a jogot hogy bármikor a jelen Kampány felfüggesztéséről, leállításáról, 
beszüntetéséről, feltételeinek módosításáról döntsön akár visszamenőleges hatállyal is, 
amelyről az vatera.hu erre szolgáló felületén értesíti a Felhasználókat. Szervező fenntartja a 
jogot, hogy a Kampányban való részvételből a vatera.hu Általános Felhasználási Feltételeinek és 
jelen Részvételi Feltételek megsértése, illetve egyéb esetleges jogsértés miatt felhasználókat 
kizárjon. A kizárásról a Szervező saját hatáskörben dönt, az esetleges kizárással kapcsolatban 
indokolási kötelezettség nem terheli.  

13. A Kampányban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); 

(b) a Kampány lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli 

hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont). 

14. A Kampány lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi Feltételek szerint 

történik. Amennyiben a jelen Részvételi Feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a 

hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

2016. december 12.  

Vatera 

Dante International Kft © 

Minden jog fenntartva! 

 

 


