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Feltételek – Pioneer "cashback" (visszatérítési) akció 

(2014. Február – Április) 

1. PONT - RÉSZTVEVŐK 

1.1 Ez az akció csak a Résztvevőkre érvényes. A résztvevő (“Résztvevő”) olyan személy, aki 
valamelyik EEA (Európai Gazdasági Térség) ország (azaz EU, Norvégia, Izland, Liechtenstein) 
vagy Svájc, Oroszország, Ukrajna, Törökország vagy Horvátország állandó lakosa. A Pioneer 
Europe NV vagy leányvállalatainak alkalmazottai, azok családtagjai, megbízottjai és a jelen 
akcióval közvetlen kapcsolatba hozható egyéb felek nem vehetnek részt ebben az akcióban. 
Az akció csak olyan Résztvevők számára nyitott, akik saját felhasználásra szerzik be a 
terméket, azaz végfelhasználók. A Pioneer Europe NV (“Pioneer”) fenntartja magának a 
jogot, hogy ellenőrizze a Résztvevők megfelelőségét és/vagy saját belátása szerint bármilyen 
indokkal kizárja valamelyik Résztvevőt. 

1.2 Ez az akció az alábbi országokra érvényes: Franciaország, Egyesült Királyság, 
Németország, Olaszország, Ausztria, Svájc, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország, 
Portugália, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Málta, Macedónia, Görögország, 
Lengyelország, Törökország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, 
Írország , Románia, Szlovénia, Szerbia és Horvátország. (Az "országok"). 

2. PONT - RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1.      A visszatérítési jogosultsághoz a Résztvevőnek a 3.1. pontban felsorolt termékek 
közül kell vásárolnia hivatalos Pioneer DJ viszonteladótól (“Viszonteladó”) valamelyik 
Országban. Az akcióban részt vevő hivatalos Pioneer DJ viszonteladók listája a szóban forgó 
ország Pioneer weboldalán található meg. 

2.2.     Az akció által kínált előnyök kihasználásához a vásárlásnak: 
- Február 1, 2014 és április 30, 2014 között kell történnie.  
 
A visszatérítési igény csak az alábbi honlapon nyújtható be: pioneer.co.uk/djcashback. 

2.3.      Az akció részfeltételei: maximum 3 visszatérítési igény nyújtható be Résztvevőnként; 
a visszatérítési igény csak a 3.1. pontban listázott termékekre nyújtható be; az igényhez meg 
kell adni az érvényes gyártási számot; a Termékeket a megadott időszakon belül kell 
megvásárolni. 
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2.4.      A hiánytalanul kitöltött, olvasható és pontos adatokat tartalmazó igénylőlapnak – a 
Viszonteladó által kiadott számla elektronikus másolatával és a termék hátoldalán szereplő 
gyártási szám megadásával együtt – legkésőbb Május 31, 2014 meg kell érkeznie. Az 
igénylőlap az alábbi honlapon áll rendelkezésre: pioneer.co.uk/djcashback. 

A hiánytalanul kitöltött igénylőlap – az előírt dokumentumok szkennelt másolatával együtt – 
az alábbi honlapról küldhető el: pioneer.co.uk/djcashback. 

2.5.      A visszatérítési igények nem használhatók fel egyéb promóciós ajánlathoz 
kapcsolódóan. 

2.6.      A Viszonteladó számlájából egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a vásárolt 
Terméknek, a vételárnak és a vásárlás időpontjának. A jelen akció során benyújtott 
dokumentumokat nem juttatjuk vissza. 

2.7.      Az Interpay Sales Promotion Limited – a Pioneer megbízásából – banki átutalással 
fizet (az EEA területen belül megnyitott bankszámlára) az igénylőlapon szereplő adatok 
szerint, az igény jóváhagyásától számított 28 napon belül. 

3. PONT – VISSZATÉRÍTÉS 

3.1.      A visszatérítési ajánlat az alábbi listában szereplő termékekre érvényes (“Termék”): 

Modell neve                                          Visszatérítés összege  

CDJ-2000NXS 30050 HUF 

CDJ-2000NXS-M 60100 HUF 

CDJ-900NXS 22540 HUF 

DDJ-SR 15025 HUF 

DJM-900NXS-M 60100 HUF 

DJM-900SRT 30050 HUF 

RMX-1000 22540 HUF 

RMX-1000-M 30050 HUF 

XDJ-R1 22540 HUF 

3.2.      A visszatérítési igénylőlap nem váltható be készpénzre. 

3.3.      Amennyiben a visszatérítés kifizetése adókedvezményt von maga után, akkor az 
adózással kapcsolatos kötelezettség a kedvezményezettet terheli. 
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3.4.      Ha a Résztvevő visszajuttatja a Terméket a Viszonteladó részére, akkor a Résztvevő 
nem jogosult a visszatérítésre, és vissza kell fizetnie a már kifizetett összeget. A fenti kikötés 
azonban nem korlátozhatja semmiképp sem a vevőt a hatályos törvények által előírt vagy 
garanciális jogok gyakorlásában. 

4. PONT - AZ AKCIÓ KEZDEMÉNYEZŐJE 

4.1.      Az akció kezdeményezője:  Pioneer Europe NV, Multimedia Division, Pioneer House, 
Hollybush Hill, Stoke Poges, Slough, SL2 4QP, UK    

5. PONT - ADATOK KEZELÉSE 

5.1.      Az akció során megszerzett bármilyen adat összegyűjtése, hozzáférhetősége, 
feldolgozása és tárolása minden tekintetben a hatályos helyi adatvédelmi törvények 
előírásainak betartásával történik, és az adatokat az akció kezdeményezője vagy annak 
megbízottja csak a visszatérítés adminisztrációjának céljából használja fel. A Pioneer nem 
adja át az adatokat illetéktelen harmadik felek vagy az EU területén kívüli felek számára. 

6. PONT - FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA 

6.1.      Nem vállalunk felelősséget az elveszett, rossz helyre irányított, késedelmes 
igényekért, továbbá az akció befejezési dátumáig nem megkapott igényekért. 

6.2.      Az akcióból kizárjuk a hiányos vagy olvashatatlan igényeket. A Résztvevő felelőssége a 
feldolgozni kívánt igényekhez szükséges adatok hiánytalan megadása. 

6.3.     A Pioneer nem kötelezhető az olyan költségek megtérítésére, amely a Résztvevőt 
terheli a visszatérítés banki átutalásával vagy adózásával kapcsolatban. 

6.4.     A Pioneer nem vállal semmilyen kötelezettséget az akcióval kapcsolatos bármilyen 
késedelmes igényt illetően. Azonban, a fenti kikötések egyike sem zárhatja ki vagy 
korlátozhatja a Pioneer kötelezettségét a Pioneer bizonyítható hanyagságából bekövetkezett 
személyes sérülést vagy halálesetet illetően. 

6.5.      A Pioneer nem tehető felelőssé a jelen ajánlat teljesítésének elmaradásáért, ha a 
meghiúsulást vis maior események (azaz a Pioneer akaratán kívül álló körülmények) és/vagy 
olyan események bekövetkezése okozza, amely nem a felek hibájából következett be és a 
teljesítést lehetetlenné teszi vagy a kielégítő végrehajtás nem valósítható meg 
cselekvőképtelenség miatt. 

7. PONT - ILLETÉKESSÉG 

7.1.      Az itt szereplő feltételekre és kikötésekre az angol és walesi törvények az irányadók, 
és a vitás esetek az angol és walesi illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

 


