
„Sikeres alkalmassági vizsgálat után 4000 Ft‐ot adunk!” 

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője 

1.1 A promóció elnevezése: „Sikeres alkalmassági vizsgálat után 4000 Ft‐ot adunk!” 

(a továbbiakban: Promóció).  

1.2 A Promóció szervezője és adatkezelője:  

 Vascular Plazma Agria Kft (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.C. lház 3/1. 

Cégjegyzékszám: 01-09-301477, Adószám: 26093011-2-43) mint szervező (a továbbiakban: Szervező). 

1.3 A Promóció rövid leírása:   

Aki 2018. szeptember 27-től új Jelentkezőként (a Vascular Plazmánál még nem vett részt egészségügyi vizsgálaton), vagy a 

Vascular Plazmánál korábbi donorként, de legalább fél éve inaktív státusszal (nem vett részt donáción legalább fél éve) 

részt vesz a Promócióban, az 4000 Ft készpénzt kap. 

A Promóció részleteit lásd: 4. pont.  

1.4. A Promóció az új (a Vascular Plazmánál még nem vett részt egészségügyi vizsgálaton), vagy már legalább egyszer a 

Vascular Plazmánál plazmát adó, de legalább fél éve inaktív státuszú (nem vett részt donáción legalább fél éve sikeres 

egyészségügyi alkalmassási vizsgálatra jelentkezőkre vonatkozik (tovább: Jelentkező). 

2. A promóció időtartama 

2018. szeptember 27‐től visszavonásig.  

Egyéb rendelkezések: Szervezők a Promóciót indoklás nélkül bármikor felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják. 

3. Részvételi feltételek 

A Szervezők által hirdetett Promócióban az új Jelentkezők (a Vascular Plazmánál még nem vett részt egészségügyi 

vizsgálaton), és a Vascular Plazmánál korábbi donorként, de legalább fél éve inaktív státusszal rendelkezők (nem vett részt 

donáción legalább fél éve) vehetnek részt, akik a megadott időszakban a Szervezők egri 

központjában jelentkeznek, és részt vesznek alkalmassági vizsgálaton.  

3.1 A Jelentkezők a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Szervezők és megbízott 

alvállalkozói reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználják. Reklám a jelentkezővel csak akkor közölhető, ha 

ahhoz a regisztrálása során kifejezetten hozzájárul.  

3.2 A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a Jelentkező részvételét, vagy 

változtassanak a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzaton, amennyiben a Jelentkező részvétele a szabályzattal ütközik.  

4. A promóció menete  

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező a Promóció időtartama alatt a Szervezők egri központjában 

sikeres alkalmassági vizsgálaton vegyen részt, valamint a Jelentkezőnek időpontot kell foglalni alkalmassági vizsgálatra is 

(tovább: Regisztráció). 

4.2 A promócióban résztvevő partner:  

 Vascular Plazma Agria Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 4. 

4.3. A Jelentkező az alábbi módok valamelyikén köteles regisztrálni:  



4.3.1. A Jelentkező regisztrál első alkalmassági vizsgálatra vagy korábbi Vascular Plazma donorként új első vizsgálatra 

a Szervezők weboldalain keresztül a Promóciós időszakában. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott 

adatmezőket. 

4.3.2. A Jelentkező regisztrál első alkalmassági vizsgálatra vagy korábbi Vascular Plazma donorként új első vizsgálatra 

a Szervezők ingyenes zöld számán (+36 80 808 008) a Promóció időszakában. Hiánytalanul megadja a regisztrációhoz szüks

éges adatokat kollégánknak.  

A Promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül a 

nyirplazma@plasmacentrum.hu e-mail címen teheti meg a Jelentkező. 

5. A juttatás tartalma:  

4000 Ft készpénz.  

6. Általános feltételek 

A Jelentkező elfogadja, hogy a Promócióban csak sikeres egészségügyi alkalmassági vizsgálat esetén vehet részt. Sikertelen 

alkalmassági vizsgálat esetén a Promócióból azonnal kizárásra kerül.  

7. Felelősségkorlátozás  

A Szervezőket nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, 

hogy az a Jelentkező, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszközben vagy programban, vagy a 

jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervezők nem felelnek a 

számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az 

adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervezők nem vállalnak 

felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért. Ha a Promóció a 

Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervezők által nem befolyásolható egyéb 

okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő 

lebonyolítását, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják, módosítsák vagy felfüggesszék 

a Promóciót. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kizárjanak a Promócióból bármely 

olyan személyt, aki megszegte a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatban foglaltakat. 

8. Adatkezelés  

A Jelentkező a telefonos, illetve weboldalon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes 

adatokat a Szervezők és megbízott alvállalkozói felhasználják és kezeljék. Az adatok kezelését a Szervezők, mint adatkezelő, 

feldolgozását a Szervezők megbízásából a Marketing Store Kft. végzi.  

A teljes Adatvédelmi Szabályzat az alábbi weboldalakon érhető el:  

http://vascular-plazma-eger.hu/wp-content/uploads/sites/Vascular_egyseges_promocios_szabalyzat_4000ftEV.pdf  

9. Vegyes rendelkezések 

A Jelentkezők a promócióban való részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos  

Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatot.  

 

2018. szeptember 26. 

Szervezők  


