
A kampány feltételei „Akár 16.000 forint bónusz eladás esetén”  

2023.03.16 - 2023.04.30 

Üdv! Mi vagyunk a Rejoy, és van egy különleges akciónk, amely akár 16.000 forint extra 
bónuszkifizetést tesz lehetővé, amennyiben eladod a telefonodat a Rejoy.hu-n az akció ideje alatt 
(2023.03.16 - 2023.04.30.), attól függően, hogy milyen telefon modellt szeretnél eladni. Az alábbi 
modellekre vonatkozik elérhető extra bónusz amelynek mértéke a telefon modellje és állapotától 
változhat:  iPhone 11 64 GB, iPhone 11 128 GB, iPhone 12 64 GB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, 
iPhone 13 Pro 128 GB, iPhone 13 128 GB, iPhone 14 PRO 128 GB, iPhone 14 PRO MAX 128 
GB, iPhone 14 PRO esim 128 GB, iPhone 14 PRO MAX esim 128 GB, Kiváló & Újszerű. 
 
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? 

Szeretnénk közelebb kerülni az ügyfeleinkhez, és felajánlani számukra egy különleges ajánlatot, 
így az alábbi kampánnyal készültünk:  

• Akár 16.000 forint extra bónuszhoz juthatsz, amennyiben eladásra kínálod a telefonodat 
a Rejoy.hu oldalon 2023.03.16 - 2023.04.30. között, és a telefon eladásra kerül, attól 
függetlenül, hogy normál, vagy azonnali eladást választasz. 

• Az extra kedvezmény értéke a telefon típusától függően változik, és azt a Becsült 
Árajánlattal együtt közöljük veled a felületen. A kedvezmény értéke a Végső Ár 
értékétől függetlenül változatlan marad, amelyet a Rejoy kínál a telefon ellenőrzését 
követően.  

• Nem kérheted a Becsült Árajánlatban közölt promóciós bónusz kifizetését, ha a Rejoy 
nem fogadja el a kínált telefont eladásra, vagy az eladásra nem kerül sor, az okoktól 
függetlenül. 



• A kedvezményt a vételárral együtt fizetik ki számodra, az adott napon és a vételár 
kifizetésére vonatkozó általános Rejoy szabályok szerint.  

2.              A Kampány leállítása 

• A Kampány a Kampány időtartamának lejárta előtt véget érhet vis maiornak minősülő 
esemény esetén, beleértve azt az esetet is, ha a Szervező akaratától független okokból 
nem tudja biztosítani a Kampány zavartalan lebonyolítását (beleértve a készülékek 
szállításának lehetetlenné válását, függetlenül attól, hogy azokat olyan harmadik 
fél/együttműködők/beszállítók biztosítják-e vagy sem, akikkel a Szervező partnerséget 
kötött). 

• Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amelyet a Szervező objektív körülmények 
között és a kampány céljával arányos pénzügyi erőfeszítésekkel nem tud előre látni, 
ellenőrizni vagy orvosolni. A kampány azért is megszűnhet, mert a Szervező az általa nem 
befolyásolható okok miatt nem képes teljesíteni vállalt kötelezettségeit. 

• A kampány a meghatározott időszak lejárta előtt is befejeződhet, vagy a Szervező szabad 
döntése alapján bármikor felfüggeszthető, feltéve, hogy ezt a helyzetet előzetesen közli. 

• A vis maior mentesíti az arra hivatkozó felet a felelősség alól a vis maior eset időtartamára, 
amelyet az illetékes hatóságok megerősítenek. 

3.              Jogviták 

• A Szervező és a Kampány résztvevői között felmerülő vitákat békés úton kell rendezni, 
vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat az illetékes bíróságok rendezik. 

• A Kampány szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a következő 
címre lehet küldeni: info@rejoy.hu 2023.04.30-ig. Ezen időpont után a Szervező 
semmilyen fellebbezést nem vesz figyelembe. 

A versennyel kapcsolatos további részletekért az info@rejoy.hu címen érdeklődhet. 

Jó vásárlást! 

  

 


