
„FOGADD EL AZ AX CARBIDE KIHÍVÁST” nyereményjáték 

1. Szervező 

A nyereményjáték szervezője a Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. 17 Stycznia u. 45A, 02-

146 Varsó. 

2. Bevezetés 

Mondd el véleményed az AX Carbide szablyafűrészlapról és mi egy Milwaukee Aprilia Superbike 

limitált szériás sapkával ajándékozunk meg. 

3. Játék menete 

 

3.1 Vásárold meg az alábbi AX Carbide fűrészlapok egyikét: 

Cikkszám: 48005221 

Cikkszám: 48005226 

Cikkszám: 48005227 

3.2 Próbáld ki, hogyan bánik el a legkeményebb anyagokkal.  

3.3 Írd le véleményed, vagy készíts fényképet. 

3.4 Küldd el a rövid leírást vagy fényképet a vásárlást igazoló nyugtával együtt az alábbi 

e-mail címre: newax@milwaukeetool.eu 

3.5 A leíráshoz/fényképhez mellékeld az alábbi információkat is: 

3.5.1 Keresztnév és vezetéknév 

3.5.2 Kor 

3.5.3 Információ arra vonatkozóan, hogy szerszámüzletet vezetsz-e. 

3.5.4 Információ arra vonatkozóan, hogy milyen márkájú elektromos szerszámokat 

használsz. 

3.5.5 Levelezési cím 

3.5.6 Telefonszám 

3.6 Köszönetképpen egy limitált szériás Milwaukee Superbike sapkát kapsz tőlünk. 

 

4. Részvételi feltételek 

 

4.1 A részvétel a 18. év betöltéséhez kötött. 

4.2 A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Techtronic Industries Eastern Europe Sp. 

z o.o. alkalmazottai és azok családtagjai. Jelen részvételi feltételekben családtagnak a 

házastárs, hivatalos élettárs, valamint az első és másodfokú rokonok számítanak. 

4.3 A Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. fenntartja az egyes résztvevők 

indokolt okból történő kizárásának jogát.  Ilyen oknak számít a nyereményjáték 

szabályzatának egyértelmű megszegése, hamis személyi adatok megadása, vagy 

olyan vásárlást igazoló dokumentum bemutatása, mely nem hivatalos értékesítési 

ponton került kiállításra. A hivatalos értékesíti pontok listája az alábbi honlapon 

található: 

https://hu.milwaukeetool.eu/fejlec/uzletkereses/ 

 

5. Díjak 
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5.1 A vélemény kinyilvánításáért vagy a fénykép elküldéséért járó díj egy Aprilia 

Superbike szériás Milwaukee sapka, melynek nettó értéke  7900 FT. 

5.2 A nyereményjáték Szervezője az e-mail megérkezésétől számított 30 napon belül a 

megadott levelezési címen szállító társaság közreműködésével adja át a díjat.  

5.3 A szállítási költség a Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. -t terheli. 

5.4 A díj értékét készpénzben kifizetni, vagy harmadik félre átruházni nincs lehetőség. 

5.5 A nyereményjáték résztvevői többször is elküldhetik véleményüket vagy 

fényképeiket, azonban minden résztvevő maximum egy díjban részesülhet. 

5.6 Az Aprilia Superbikes szériás Milwaukee sapkák a készlet erejéig állnak 

rendelkezésre, vagy legkésőbb 2017.12.31-ig. 

 

6. Lemondás a szerzői jogokról 

A nyereményjáték résztvevői a levél newax@milwaukeetool.eu címre való elküldésével vissza nem 

vonható, időben nem korlátozott és az egész világon érvényes engedélyt adnak az általuk készített 

fényképek minden ma ismert és jövőbeli médiumban (többek között nyomtatott média, televízió, 

internet, közösségi portálok, mobilhálózatok és alkalmazások, termékkatalógusok, brossúrák, videók 

és kiállítások az értékesítési pontokon), valamint marketing célokra történő felhasználására a 

módosítás jogával együtt, az ebből eredő esetleges kártérítés lehetőségét kizárva. 

7. Felelősség 

A beküldött fényképek és vélemények nem tartalmazhatnak és nem ábrázolhatnak sértő tartalmat, 

valamint nem lehetnek rágalmazóak, zaklatóak vagy közerkölcsbe ütköző hatásúak harmadik félre 

nézve. A Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. vállalat jogában áll a díj átadásának 

megtagadása azon résztvevők részére, akik e-mailes üzenete az alábbiakat tartalmazta: sértő, 

pornográf, rasszista, más személyek jogait sértő (szerzői és személyes jog), vagy harmadik fél számára 

reklámot jelentő tartalom. 

8. A nyereményjáték eredményeinek kihirdetése 

A Nyereményjáték Díjazott Résztvevői az elnyert díjakról elektronikus úton kerülnek értesítésre azon 

a címen, melyről a Résztvevő a Nyereményjátékba jelentkezett. 

9. A nyereményjáték idő előtti befejezése 

A Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. fenntartja a nyereményjáték idő előtti 

befejezésének jogát. Ez különösen arra az esetre vonatkozik, melyben a nyereményjáték megfelelő 

lebonyolítása technikai, jogi, vagy anyagi okok miatt nem lehetséges. 
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