ASUS Zenfone Elégedettségi Garancia Promóció
Szabályzat
A Dante International (eMag), Extreme Digitial (továbbiakban Partnerek) és az ASUS Global Pte. Ltd.
(továbbiakban együttesen: Szervezők) ASUS Zenfone Elégedettségi Garancia Promóció (továbbiakban
„Promóció”) néven Promóciót hirdet az alábbi feltételek mellett.
A Promócióban, az érvényes időszak alatt, lentebb meghatározott Magyarországon forgalomba hozott
telefon vásárlása esetén, 30 nap pénzvisszafizetési garanciára jogosult sikeres regisztrációt követően–
(továbbiakban „Elégedettségi Garancia”). Az Elégedettségi Garancia a 2.sz. mellékletben szereplő
módokon váltható be. A Szervezők fenntartják a jogot a jelen Szabályzat bármely pontjának vagy
mellékletének módosítására. Az aktuális Szabályzat a Promóció weboldalán (promo.asusvilag.hu) érhető
el.
A Promóciós időszak 2019. április 01-től – 2019. április 30-ig tart. A Promócióban a Promóciós időszak alatt
megvásárolt és a jelen Szabályzat szerint regisztrált termékek vesznek részt.
A Promóció menete a következő:
1) A Promóció keretében vásárló a Partnerektől a Magyarországon forgalomba került ASUS Zenfone
mobiltelefont vásárol és a vásárlást számlával/nyugtával igazolja. A Promócióban részt vevő
modelltípusok részletesen az 1.sz. mellékletben. A Promóció csak új termékek vásárlására vonatkozik. A
programban nem vesznek részt a felújított (refurbished) termékek. Vásárlástól való elállás (visszáru)
esetében az Elégedettségi Garancia beváltásra nem jogosult a vásárló. Érvényes regisztrációnak azt
tekinthető, ha a számla keltétől 14 naptári napon belül regisztrálta a vásárló a terméket a promóciós
honlapon. A vásárló számla keltétől 30 napon belül élhet a pénzvisszafizetési jogával, amennyiben nem
sérült, gyári állapotnak megfelelő a termék és minden vásárláskor kapott alkatrész, illetve minden egyéb
vásárláshoz kötött kiegészítőt visszaszolgáltat. Ebben az esetben az ASUS hivatalos szervízénél, a FixDirect
KFT-nél tud élni a pénzvisszafizetési jogával. A FixDirect KFT. egy igazolást nyújt a fogyasztó számára, amit
a fogyasztó felmutathat a terméket szolgáltató partnernél, ezután a partner visszaszolgáltatja a vásárlónak
a termékért kifizetett összeget a saját kifizetési szabályzatának megfelelően.
2) Vásárló az alábbi adatok hiánytalan megadásával regisztrálja vásárlását a promo.asusvilag.hu
weboldalon:






Vásárolt termék Sorozat vagy IMEI száma
Regisztráló természetes személy neve
E-mail cím
Telefonszám
A számla keltétől 14 naptári napon belül regisztrált vásárlást igazoló számla/nyugta feltöltése
scannelt vagy fotózott formában (feltöltendő fájl max. 1MB lehet, PDF vagy JPG formátumú)

3) Vásárló a sikeres regisztrációról a megadott e-mail címére egy automatikus értesítést kap. Ez az értesítő
e-mail még nem jelenti az Elégedettségi Garanciára való jogosultságot, csupán a regisztráció megtörténtét
igazolja vissza. A regisztráció elbírálása, azaz a megadott adatok ellenőrzése a Promóciós időszak végén,
maximum 5 munkanapon belül történik meg.

4) A vásárló a számla keltétől 30 napon belül élhet a pénzvisszafizetési jogával, amennyiben regisztrációja
megfelel a Szabályzatban leírtaknak. A vásárolt terméket ASUS hivatalos szervízénél, a FixDirect KFT-nél
kell leadja a vásárló amennyiben nem sérült, gyári állapotnak megfelelő a termék és minden vásárláskor
kapott alkatrész, illetve minden egyéb vásárláshoz kötött kiegészítőt visszaszolgáltat és csak itt tud élni a
pénzvisszafizetési jogával. A FixDirect KFT. egy igazolást nyújt a fogyasztó számára, amit a fogyasztó
felmutathat a terméket szolgáltató partnernél, ezután a partner visszaszolgáltatja a vásárlónak a
termékért kifizetett összeget a saját kifizetési szabályzatának megfelelően.
Résztvevők
A Promócióban kizárólag Magyarországon, a kiskereskedő által végfelhasználó részére értékesített,
promóciós termékek vásárlói vehetnek részt. A Promóció résztvevői csak végfelhasználók lehetnek,
viszonteladók a Promócióban nem vehetnek részt, disztribútori számlával történt regisztrációt a Szervezők
nem fogadnak el. Amennyiben tovább értékesítés, vagy bármilyen visszaélés gyanúja felmerül, abban az
esetben a Szervezők megtagadhatják az Elégedettségi Garancia beváltását.
A Promócióba történő regisztrálással a résztvevő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a
Promóció Szabályzatát.
A Promóció követelményei, korlátai.
Egy Vásárló korlátozás nélküli mennyiségben vásárolt készüléket regisztrálhat a Promóció ideje alatt. Egy
készülék csak egyszer regisztrálható.
1. sz. melléklet
A Promócióban részt vevő termékek és típusjellemzőik
SKU (Model name)

MKT Name

PN

ZS600KL-1A032EU

ROG Phone

90AZ01Q1-M00380

ZS620KL-2H023EU

Zenfone 5 Z

90AZ01R2-M00400

ZS620KL-2A020EU

Zenfone 5 Z

90AZ01R1-M00380

ZB602KL-4A083EU

Zenfone Max Pro

90AX00T1-M00890

ZB602KL-4H084EU

Zenfone Max Pro

90AX00T2-M00910

ZB602KL-4A107EU

Zenfone Max Pro -32 GB

90AX00T1-M01850

ZB602KL-4H108EU

Zenfone Max Pro -32 GB

90AX00T2-M01860

ZE620KL-1A009EU

Zenfone 5

90AX00Q1-M00120

ZE620KL-1H010EU

Zenfone 5

90AX00Q3-M00130

ZB555KL-4A135EU

Zenfone Max

90AX00P1-M02030

ZB555KL-4C072EU

Zenfone Max

90AX00P4-M01050

ZB555KL-4G136EU

Zenfone Max

90AX00P2-M02040

ZB631KL-4D067EU

Zenfone Max Pro M2

90AX01B2-M00950

ZB631KL-4J068EU

Zenfone Max Pro M2

90AX01B1-M00960

ZB633KL-4A070EU

Zenfone Max M2

90AX01A2-M00840

ZB633KL-4D071EU

Zenfone Max M2

90AX01A1-M00850

ZB633KL-4J072EU

Zenfone Max M2

90AX01A4-M00860

2. sz. melléklet
• ASUS Zenfone Elégedettségi Garancia Promóció beváltásának módja
A vásárló a számla keltétől 30 napon belül élhet a pénzvisszafizetési jogával, amennyiben regisztrációja
megfelel a Szabályzatban leírtaknak. A vásárolt terméket ASUS hivatalos szervízénél, a FixDirect KFT-nél
kell leadja a vásárló amennyiben nem sérült, gyári állapotnak megfelelő a termék és minden vásárláskor
kapott alkatrész, illetve minden egyéb vásárláshoz kötött kiegészítőt visszaszolgáltat és csak itt tud élni a
pénzvisszafizetési jogával. A FixDirect KFT. egy igazolást nyújt a fogyasztó számára, amit a fogyasztó
felmutathat a terméket szolgáltató partnernél, ezután a partner visszaszolgáltatja a vásárlónak a
termékért kifizetett összeget a saját kifizetési szabályzatának megfelelően.






A vásárló felveszi a kapcsolatot a FixDirect KFT-vel személyesen, telefonon vagy emailben.
Regisztráció érvényességét ellenőrzi a FixDirect
A vásárló leadja vagy futárszolgálattal eljuttatja a FixDirect-nek a nem sérült, gyári állapotnak
megfelelő terméket és minden vásárláskor kapott alkatrészt, illetve minden egyéb vásárláshoz
kötött kiegészítőt visszaszolgáltat
Jogos kérés esetén a FixDirect egy igazolást nyújt a fogyasztó számára, amivel visszamehet a
terméket szolgáltató partnerhez, aki visszaszolgáltatja a vásárlónak a termékért kifizetett összeget
a saját kifizetési szabályzatának megfelelően.

Promócióban résztvevő Partnerek:

Partner név Cégnév
eMag
Dante International KFT.
eDigital
Extreme Digital KFT.

