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Általános szerződési feltételek   
Abból a célból, hogy jutalmazza a TriTec, Surpass, SAXS és Atomic Force Microscopy termékek iránt 
érdeklődő vevőket, az Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Ausztria (továbbiakban: „Anton 
Paar”) jegyzetnaplókat ajándékoz. Ebben a kampányban csak azokban az országokban lehetséges a 
regisztrálás, ahol az Anton Paar céget leányvállalat képviseli (https://www.anton-paar.com/corp-en/about-
us/company/), amennyiben az igénylő elfogadja az itt megadott általános feltételeket.  

A készlet erejéig az érdekelt potenciális vevők úgy vehetnek részt, hogy megadják teljes és pontos adataikat 
a https://www.anton-paar.com/surface-characterization oldalon. Az eredmény attól függ, hogy mikor kapja 
meg az Anton Paar cég a regisztrációs űrlapot. Az érintet Anton Paar leányvállalat a megadott 
kapcsolattartási adatok használatával fogja megkeresni a címzetteket, hogy előzetes találkozót tudjanak 
megbeszélni.  A résztvevő kizárólagosan felelős azért, hogy pontos legyen az e-mail címe a regisztrációs 
űrlapon. Nem vállalunk felelősséget a címzettek értesítéséért. A jegyzetnaplókat az Anton Paar értékesítési 
képviselője a megbeszélt találkozón fogja átadni. Szállítás nem lehetséges. Az Anton Paar cég döntése 
végleges, és nem válaszolunk a levelekre. Nem lehetséges bírósági eljárás. Az Anton Paar csoport 
alkalmazottai, azok rokonai, illetve a törvény alapján nem jogosult szervezetek vagy személyek  nem 
vehetnek részt. Részvételével a résztvevő kifejezetten és feltétlenül i.) megerősíti, hogy jogosult a 
részvételre, és ii.) megerősíti, hogy elolvasta és megértette az itt megadott általános feltételeket, és azokat 
magára nézve kötelezőnek tekinti.  

Az Anton Paar nem felelős azokért a hamis információkért, amelyeket a résztvevők és/vagy harmadik felek 
ezzel a kampánnyal kapcsolatban adnak vagy terjesztenek. Ezenkívül az Anton Paar nem garantálja a 
kampány során megadott hivatkozások és/vagy utalások pontosságát és teljességét. 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 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 az itt szereplő általános feltételeket előzetes értesítés nélkül 
bármikor módosíthassa és megváltoztathassa, és ezeket közzétegye ezen a weboldalon. 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. Az Anton Paar a nyitó 
kampány elvégzéséhez és lebonyolításához, valamint az Anton Paar csoporton belüli marketing célokból és 
marketing-elemzéshez gyűjtheti, dolgozhatja fel és használhatja a benyújtott adatokat, a résztvevők pedig 
ezt kifejezetten tudomásul veszik. Emellett a résztvevők tudomásul veszik, hogy a fent említett célokból az 
Anton Paar cégtől a megadott e-mail címre leveleket fognak kapni.  

A résztvevők jogosultak a kampányban való részvételüktől 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 fog kapni jegyzetnaplót.  

 

Érvényes: 2018. március 1. 
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