ANTON PAAR GMBH – CORA 100
INGYENES KIPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉG
KAMPÁNY
Az Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Ausztria (a továbbiakban: „Anton Paar”), új Raman
mérőrendszerének, a Cora 100 bevezetését ügyfelei számára ingyenes kipróbálási lehetőség nyújtásával
támogatja. Ebben a kampányban csak azokban az országokban lehetséges a regisztráció, amelyek
szerepelnek a részvételi űrlapon (www.anton-paar.com/raman), és az itt megadott általános feltételek
elfogadását teszi szükségessé.

Részvételi feltételek
Az érdekelt potenciális vevők úgy vehetnek részt a kampányban, ha maradéktalanul megadják adataikat a
www.anton-paar.com/raman oldalon. Az illetékes Anton Paar leányvállalat a regisztrációs űrlap benyújtását
követő 24 órán belül a megadott elérhetőségeken keresztül a kipróbálás részleteinek egyeztetése céljából
felveszi a kapcsolatot a résztvevőkkel. A résztvevő kizárólagosan felelős azért, hogy pontosak legyenek az
adatok a regisztrációs űrlapon. AZ INGYENES KIPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉG A KAMPÁNY VISSZAVONÁSÁIG ÉL. Az
Anton Paar cég döntése végleges, és nem válaszolunk a levelekre. Az Anton Paar csoport alkalmazottai, azok
rokonai, illetve a törvény alapján nem jogosult szervezetek vagy személyek nem vehetnek részt. A
részvétellel minden egyes résztvevő kifejezetten és feltétlenül i.) megerősíti, hogy jogosult a részvételre, és
ii.) megerősíti, hogy elolvasta és megértette az itt leírt általános feltételeket, és azokat magára nézve
kötelezőnek tekinti.

Cserefeltételek
A résztvevő egy Raman Cora 100 mérőműszert („Műszer”) kap 14 napos próbaidőszakra („Próbaidőszak”). A
résztvevő teljes mértékben felelős a műszer lehető legnagyobb gondossággal való és a kezelési útmutatónak
megfelelő üzemeltetéséért, illetve vállalja a műszer kipróbálása során bekövetkező károk és veszteségek
kockázatát. A résztvevők nem adhatják kölcsön, bérbe, lízingbe, licenszelésbe, illetve semmilyen egyéb
módon nem adhatják át a műszert. A kipróbálási idő végével a résztvevő köteles visszajuttatni a műszert az
Anton Paar részére eredeti csomagolásában és abban az állapotban, amelyben a műszert a résztvevő számára
kiszállították. Ellenkező esetben résztvevő felel minden kárért, visel minden költséget és kiadást, amelyek a
műszer javításából és működőképessé tételéből származnak. A szállítási költségeket az Anton Paar viseli.
Ellenkező esetben a résztvevő úgy is dönthet, hogy – a kipróbálást követően és miután arról az Anton Paart
megfelelő formában értesítette – megvásárolja a műszert. Amennyiben jelen szerződési feltételek másképp
nem rendelkeznek, az Anton Paar Általános szerződési feltételei érvényesek jelen szerződés aláírásának
napjától (elérhető itt: https://www.anton-paar.com/corp-en/terms-and-conditions/), különösen a jótállásra
és a felelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók teljes terjedelmükben erre a kampányra, illetve,
amennyiben alkalmazható, a műszer résztvevő által történő ezt követő megvásárlására. A RÉSZTVEVŐ
VÁLLALJA, HOGY MEGÓVJA ÉS MENTESÍTI AZ ANTON PAART, LEÁNYVÁLLALATAIT, ÉRINTETT
TISZTSÉGVISELŐIT ÉS ALKALMAZOTTAIT MINDEN VESZTESÉGTŐL, KÁRTÓL, FELELŐSSÉGTŐL, SÉRÜLÉSTŐL,
KÖLTSÉGTŐL, KÖVETELÉSTŐL, JÓTÁLLÁSI IGÉNYTŐL ÉS KERESETEKTŐL, ILLETVE AZOK MINDEN KÁRÁT ÉS
KÖLTSÉGÉT MEGTÉRÍTI, AMELYEK EZEN KAMPÁNYBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN, ILLETVE A MŰSZER
KIPRÓBÁLÁSI IDŐSZAKÁBAN TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSE SORÁN KÖVETKEZNEK BE.
Az Anton Paar cég nem garantálja a kampány során vagy azzal kapcsolatban megadott információk,
hivatkozások és/vagy utalások helyességét vagy teljességét, illetve nem vállal értük felelősséget. Az Anton
Paar cég nem vállal felelősséget, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben elhárít minden
felelősséget – ideértve a hanyagságot – bármilyen személyi sérülés vagy anyagi veszteség vagy kár, így
például lehetőség elmaradása esetében, amelyek a jelen kampánnyal kapcsolatban akár közvetlenül, akár
közvetve, speciális vagy következményes úton merülnek fel, és amelyek többek között lehetnek i.) műszaki
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problémák vagy berendezés-meghibásodás; ii.) lopás, jogosulatlan hozzáférés vagy harmadik fél
beavatkozása; iii) lekésett, elmaradt, módosított, sérült vagy rosszul címzett igénylés (az Anton Paar általi
átvétel előtt és után) olyan okok miatt, amelyek az Anton Paar befolyásán kívül állnak; valamint iv.)
adókötelezettség, amennyiben a jelen szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik.
Az Anton Paar fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja a kampányt, és az itt szereplő általános feltételeket
előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa és megváltoztassa a weboldalon való közzététellel. Ezeket az
általános feltételeket az osztrák jog szabályozza, annak alapján értelmezendők a kollíziós szabályok
rendelkezéseinek kizárásával. A felek a grazi (osztrák) illetékes bíróságok igazságszolgáltatását fogadják el.

Résztvevők adatai
A kampány résztvevőinek személyes adatokat kell megadniuk a regisztrációs űrlapon. A résztvevők
tudomásul veszik, hogy az Anton Paar a kampány teljesítéséhez és lefolytatásához használja fel személyes
adataikat. Emellett az Anton Paar a megadott adatok használatával a résztvevő már meglevő
adatnyilvántartását is frissítheti. Amennyiben a résztvevőről nincs meglevő adatnyilvántartás, az Anton Paar
arra használja fel az adatokat, hogy telefonon vagy e-mailben értékesítési célokból keresse meg a résztvevőt.
A résztvevők jogosultak a kampányban való részvételüktől bármikor visszalépni, illetve adataik tárolásához
és használatához adott beleegyezésüket visszavonni e rendelkezés szerint. A visszalépésről szóló
nyilatkozatot a web@anton-paar.com oldalra kell küldeni. A fent említett beleegyezés visszavonása után az
érintett résztvevő benyújtott adatait azonnal töröljük, a résztvevő pedig nem kap, illetve nem is fog
kapniezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet.
Érvényesség kezdete: 2020. december 1.
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