
 
A kampány feltételei 

2023.03.10-2023.03.29 

 

Sziasztok! A Rejoy csapatával egy különleges ajánlatunk van számodra, amelyben minden 
rejoy.hu-n vásárolt okostelefonhoz 60 napos ingyenes visszaküldést és kiterjesztett, 24 hónapos 
garanciát biztosítunk, az akció időtartama alatt (2023.03.10-2023.03.29).  

Jól hangzik, igaz? Tudjuk! De ehhez az ajánlathoz szabályok és előírások is tartoznak, lásd alább. 
Továbbá néhány kérdés és válasz a végére. 

Vállalat: FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. 

Cím: Strada Ștefan cel Mare nr. 549, Brăila, Județul Brăila 

Kereskedelmi kamarai regisztráció: J09/664/2019 

Vállalati azonosító: RO41451393 

1. Hogyan működik a promóció? 

A 2023.03.10-2023.03.29 között futó akciónkban minden www.rejoy.hu weblapunkról 
vásárolt okostelefonhoz 60 napos ingyenes visszaküldést és kiterjesztett, 24 hónapos 
garanciát biztosítunk. 

2. Mik a promóció feltételei? 

A Vásárlónak legalább 18 évesnek kell lennie, a megvásárolt telefon teljes összegét ki 
kell fizetnie (online kártyával vagy utánvéttel a futárnak).  

3. Gyakran Ismételt Kérdések 

Kérdés: Minden fajta telefonra vonatkozik ez az akció a www.rejoy.hu oldalról?  
Válasz: Igen. 

Kérdés: Van korlátozás arra, hogy hány telefont vásárolhatok ezzel az akcióval?  
Válasz: Nem, nincs korlátozás. 

Kérdés:Nem tetszik a megvásárolt készülék, visszaküldhetem? 
Válasz: Igen, az akció időtartalma alatt a készülék átvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésre 
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az ingyenes visszaküldésre. 
 

 

4.              A kampány leállítása 

  

a.              A Kampány annak időtartamának lejárta előtt lezárulhat vis maiornak minősülő esemény 
bekövetkezése esetén, ideértve azt is, ha a Szervező akaratától független okokból nem tudja 
biztosítani a Kampány zavartalan lebonyolítását (ideértve a Termékek szállításának 
lehetetlenségét is, függetlenül attól, hogy azokat harmadik fél/együttműködő/beszállító biztosítja-
e vagy sem, akivel a Szervező partnerséget kötött.). 
b.              Vis maior minden olyan esemény, amelyet a Szervező objektív feltételek mellett és a 
Kampány céljával arányos pénzügyi erőfeszítéssel nem láthat előre, nem ellenőrizhet és nem 
orvosolhat. A kampány akkor is véget érhet, ha a Szervező nem tud eleget tenni vállalt 
kötelezettségeinek, rajta kívülálló okok miatt. 
c.              A kampány a meghatározott időszak lejárta előtt is befejeződhet, vagy a Szervező szabad 
döntése alapján bármikor felfüggeszthető, amennyiben az ilyen helyzetet a Szervező előzetesen 
jelzi. 

 

5.              Jogviták 

  
a.              A Szervező és a Kampány résztvevői között felmerülő vitás kérdéseket békés úton, illetve 
ha ez nem lehetséges, a jogvitákat az illetékes bíróságok rendezik. 
b.              A Kampány szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos bármilyen panaszt az 
info@rejoy.hu címre lehet küldeni. Ezen időpont után a Szervező a fellebbezést nem veszi 
figyelembe. 

Az akcióval kapcsolatos további részletekért az info@rejoy.hu e-mail címen adunk tájékoztatást. 

Jó vásárlás! 

 


