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Fordítás román nyelvről 

 
 

AJÁNDÉKKÁRTYÁK BESZERZÉSÉRE ÉS FELHASZNÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ 
KAMPÁNY SZABÁLYZATA  

 
 
I. A KAMPÁNY SZERVEZŐJE 
 
1.1. Az Ajándékkártyák kiállítója és a kampány szervezője a HEINRIG IMPEX SRL 

(KFT) BUKARESTI LEÁNYVÁLLALATA, romániai jogi illetékességgel bíró 
jogi személy, melynek székhelye: București, Str. Sabinelor nr. 104A, Sector 5 
(Bukarest, Sabinelor utca 104A szám, V. ker.), a Bukaresti Cégbíróság 
Cégbejegyzési Hivatala által kibocsátott cégjegyzékszáma: J40/6143/1999, 
adóazonosítója: 11955941, romániai adófizető, melynek megnevezése a 
továbbiakban „Heinrig”. 

 
1.2. A kampány szabályzata annak teljes tartama során elérhető román nyelven a 

www.travelfree.ro és a https://www.travel-free.ro/hu.html honlapokon, 
ugyanakkor a résztvevő üzletekben is elérhető nyomtatott formában.  

 
1.3. A Heinrig társaság a Travel Free márkát annak tulajdonosa beleegyezésével 

használja a bejegyzett termékek és szolgáltatások tekintetében.  
 

 
II. A KAMPÁNY TARTAMA. A KAMPÁNY LEBONYOLÍTÁSÁNAK HELYSZÍNEI 
 
2.1. A Heinrig kampánya előre meghatározatlan ideig tarthat, a vonatkozó jogi 

rendelkezések tiszteletben tartása mellett. 
 
2.2. A kampány Románia teljes terültén érvényes, az Ajándékkártyák beszerzése a 

rendelkezésre álló készlet erejéig a Heinrig társasághoz tartozó, a 
határátlépési állomások zónájában található üzletekben történik. 
A Heinrig hálózatába tartozó üzletek tekintetében az érdeklődők az alulírott által 
működtetett www.travelfree.ro és https://www.travel-free.ro/hu.html oldalakon 
kaphatnak bővebb tájékoztatást.   

 
III. A KAMPÁNYBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK 
 
3.1. A kampány a 2.2. pontnál említett összes üzletben megtalálható bármely 

árucikkekre vonatkozik, beleértve a promóciós, illetve akciós termékeket is. 
 
IV. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS JOGOSULTSÁGOK  
 
4.1. Jelen kampányban részt vehet bármely személy, aki más személyek számára 

előre feltöltött értékkártyát szeretne ajándékozni, számukra lehetővé válik a 
Heinrig Ajándékkártyák beszerzése a céghálózat üzleteiben. 

 
4.2. Az Ajándékkártyákat bármely természetes vagy jogi személy beszerezheti, 

függetlenül attól, hogy lakhelye Romániában vagy azon kívül található. 
 
4.3. Jelen kampányban történő részvétel magával vonja a kampány szabályzatának 

minden résztvevő általi teljes körű ismeretét és a benne foglalt feltételek teljes 
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körű és kinyilvánított elfogadását is (ez mind az Ajándékkártya 
kedvezményezettjére, mind annak megvásárlójára vonatkozik). 

 
4.4. A kampány résztvevői nem igényelhetik az Ajándékkártya pénzbeli ellenértékét 

vagy más termékekre való kiterjesztését, valamint a kártya műszaki 
tulajdonságainak megváltoztatását sem. 

 
V. A KAMPÁNY LEFOLYÁSÁNAK MENETE. AZ AJÁNDÉKKÁRTYÁK 

BESZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
5.1. Az Ajándékkártyák a rendelkezésre álló készlet erejéig a Heinrig hálózat 

üzleteiben vásárolhatók meg a 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően. 
 
5.2. Az Ajándékkártyák kibocsátása teljesen díjmentesen történik. Vásárláskor a 

csekk vásárlója által kifizetett összeg áll az Ajándékkártyát birtokló személy 
rendelkezésére. 

 
5.3. A rendelkezésre álló feltöltési összegek a következők: 100 Lej, 200 Lej, 300 Lej 

és 500 Lej, mely összegek az ÁFÁ-t is tartalmazzák. Ezektől eltérő értékű 
vásárlások lebonyolítására a fentiek kombinációi használhatók fel. 

 
5.4. Mindenik Ajándékkártya hátán egyedi vonalkód található, melyet a csekk 

megvásárlásakor, illetve az Ajándékkártyával történő vásárlás pillanatában is 
beolvasnak, a kártya használatára vonatkozó minimális feltételek mellett. 

 
VI. AZ AJÁNDÉKKÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK TARTAMA 
 
6.1. Az Ajándékkártya a beszerzéstől számított 6 hónapon keresztül érvényes, a 

kasszablokkon és a borítékon megjelenő dátumtól kezdődően, így annak 
felhasználhatósága erre az időszakra korlátozódik. 

 
6.2. Az Ajándékkártyát a Heinrig bocsátja ki, így az a kibocsátó tulajdonát képezi. 

Az Ajándékkártyát az üzlet alkalmazottai részére a megvásárolt javak kifizetése 
céljából át kell adni. 

 
6.3. Az Ajándékkártya érvényességének időtartamát a Heinrig hálózat minden 

üzletében a kártyán található vonalkód beolvasása által lehet ellenőrizni.  
 
6.4. Az érvényességi idő letelte után a megvásárolni kívánt javak kifizetésére az 

Ajándékkártya már nem használható fel, így az Ajándékkártyán lévő összeg 
elvész. A határidő lejárta tekintetében a felelősség teljes mértékben a kártyát 
birtokló személyre hárul, aki a Heinrig felé semmilyen kártalanítási igényt nem 
fogalmazhat meg az őt ért kár okán. 

 
VII. AZ AJÁNDÉKKÁRTYÁK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 
 
7.1. Az Ajándékkártya nem fizető-, nem hitel-, nem gyűjtő- és nem garanciakártya, 

tartalma pedig nem kamatköteles. Az Ajándékkártya kizárólag a rá vonatkozó 
kibocsátási feltételeknek megfelelően alkalmazható. 

 
7.2. Az Ajándékkártya a kibocsátása után azonnal használható, azonban kizárólag 

a Heinrig üzleteiben és csakis a jelen tájékoztatásnak megfelelően, az alulírott 
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által forgalmazott teljes áruválaszték, illetve a rendelkezésre álló készlet 
erejéig. 

 
7.3. A kártya nem névre szóló, így egyszerűen átruházható egyik személyről a 

másikra, használatának felelőssége kizárólag tulajdonosára terjed ki. A 
Szervező nem vállalja a felelősséget az Ajándékkártyáért/csekkekért annak 
ellopása, elvesztése, szem elől tévesztése vagy sérülése esetén, és nem is 
fogja azt/azokat pótolni/kicserélni. Ilyen helyzetekben a kártyán lévő összeg 
elveszettnek minősül, nem lévén lehetséges semmiféle kártalanítás a kártya 
használhatatlanságához vezető eseményhez kapcsolódóan. 

 
7.4. Az Ajándékkártya egyszeri alkalommal, egyetlen tranzakció erejéig 

használható fel, azonban egyidejűleg több Ajándékkártya is beszerezhető. 
Amennyiben egy személy esetlegesen több Ajándékkártyával is rendelkezik, 
azokat egyszerre is felhasználhatja egyetlen tranzakció lebonyolításához. 

 
7.5. A megvásárolt termékek árának egyenlőnek kell lennie a kártyán található 

összeggel, vagy meg kell azt haladnia. Ha a megvásárolt termékek értéke 
meghaladja a kártyán lévő összeget, sikeres tranzakció esetén a különbözet 
fizetése a Heinrig által elfogadott bármely fizetési formában megtörténhet. 

 
7.6. Az Ajándékkártyával történő fizetések esetén nem kérhető a visszajáró összeg, 

amennyiben pedig a vásárlás végösszege kisebb, mint a kártyán levő összeg, 
úgy az Ajándékkártyán a vásárlás után maradó összeg elveszettnek minősül, 
azt ugyanis nem lehet átruházni vagy más alkalommal levásárolni. 

 
7.7. Az Ajándékkártya nem használható fel másik Ajándékkártya vásárlására. 
 
VIII. AZ ÁRUCSERE ÉS VISSZAKÜLDÉS FELTÉTELEI 
 
8.1. Amennyiben megvásárolták, az Ajándékkártya semmiképp nem téríthető 

vissza vagy cserélhető le, sem annak érvényessége alatt, sem lejárta után. 
 
8.2. Amennyiben valaki ki szeretné cserélni az Ajándékkártya segítségével 

megvásárolt terméket/termékeket, az illető számára nem utalják vissza 
annak/azoknak ellenértékét, azonban az Heinrig üzleteiből a visszacserélni 
óhajtott árucikkekkel megegyező vagy azok értékét meghaladó árú termékre 
cserélheti ki, az esetlegesen felmerülő árkülönbözetet pedig az illető üzlet által 
elfogadott fizetési formák valamelyikén keresztül törlesztheti. 

 
8.3. A termék/termékek visszavétele a Heinrig társaság visszatérítési politikájának 

tiszteletben tartásával, a hatályos jogi előírásoknak megfelelően történik. 
 
IX. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
 
9.1. A Kampány Szervezője nem vállalja a felelősséget az alábbi esetekben, 

azonban azokon túlmutatóan sem, amennyiben: 
 

(i) az internethálózat nem megfelelően működik, illetve ha az esetleges 
túlzott internetes adatforgalom következtében meghibásodások lépnek 
fel (például az érintett weboldalak nem megfelelő betöltődése miatt, de 
nem kizárólagosan az ilyen esetekre korlátozódva). 
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(ii) Az Ajándékkártya elvész vagy megsérül. 
 
9.2. Ugyanakkor a teljes kampányidő alatt, a szervező: 
 

(i) nem kötelezhető hamisított vagy sérült Ajándékkártyák elfogadására; 
 

(ii) fenntartja magának a kampány lefolytatásának ellenőrzésére és 
monitorozására való jogát. Abban az esetben, ha a szabályzat 
áthágására irányuló vagy csalási kísérletre utaló jeleket észlel, 
visszautasíthatja az Ajándékkártya elfogadását; 

 
(iii) Fenntartja magának a jogot, hogy végleg kizárja a kampányból azokat, 

akik nem megfelelő magatartásukkal veszélyeztetik annak lefolyását. 
 
X. BIZALMAS ADATOK KEZELÉSE 
 
10.1. A Szervező személyes adatkezelői minősítéssel rendelkezik a Személyes 

Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság által működtetett 
adatfeldolgozói nyilvántartás regisztrált tagjaként. Ebben a minőségében a 
szervező szavatolja az általa meghirdetett akcióban résztvevő és oda 
személyes adataik felhasználásával bejelentkezett személyek adatainak 
védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések maradéktalan betartását. 

 
10.2. A személyes adatok, amennyiben ezek begyűjtése jelen kampány részét 

képezi, nem kerülnek harmadik személy birtokába, kivéve azokat az eseteket, 
amikor az adatkezelőnek a hatályos törvényi keretek által megszabott 
kötelezettségeknek kell eleget tennie.  

 
10.3. A Szervező szavatolja az összes résztvevő személyi adatainak bizalmas 

kezelését és védelmét. A kampány résztvevője mint érintett fél a 677/2001 sz. 
törvény rendelkezéseinek értelmében az alábbi jogosultságokkal bír: a 
megfelelő tájékoztatáshoz való jog, az adataihoz való hozzáférési jog, az 
adatok megváltoztatásának joga, a kifogásemelés joga, az egyéni döntések 
hatálya alól történő mentesülés joga és az igazságszolgáltatáshoz való joga. 

 
10.4. A résztvevőknek jogukban áll a szervezőtől igényléseik alapján és ingyenesen 

annak a ténynek a megerősítését kérni, hogy a rájuk vonatkozó adatok 
feldolgozását jóváhagyják, vagy annak jogát megtagadják, ugyanakkor az azok 
feldolgozására vonatkozó igényléseket megtagadják, kivéve azokat az 
eseteket, amikor ellentétesen rendelkező törvényi előírások lépnek hatályba. 

 
10.5. A résztvevőknek jogukban áll a szervezőnek címzett írásos beadványban azt 

igényelni, hogy a 677/2001 sz. törvény előírásainak értelmében a szervező 
törölje vagy frissítse személyi adataikat. Ezen jogok gyakorlásának érdekében 
a kampány résztvevője a Heinrig Impex SRL Filiala București részére 
megfogalmazott, annak a Str. Sabinelor nr. 104A, Sector 5, București cím alatt 
bejelentett székhelyére postázott, vagy az office@heinrig.com e-mail címre 
elküldött írásos kérvénnyel kell a szervezőhöz fordulnia. 

 
10.6. A szervezőnek jogában áll a résztvevőktől azok személyes adatainak ingyenes 

nyomtatványok, hang- és videó anyagok küldése céljából történő 
felhasználására vonatkozó jóváhagyását igényelni. A résztvevők nem 



5 / 5 
 

kötelezhetők ennek jóváhagyására, a döntés meghozatala ugyanis személyes 
joguk. Ennek jóváhagyása egy, a résztvevő által aláírt nyilatkozatban történik.  

 
XI. JOGVITÁK RENDEZÉSE 
 
11.1. A szervező nem tartozik semmiféle felelősséggel bármilyen természetű károk, 

veszteségek bekövetkezéséért, amelyek a jelen kampányban való részvétel 
okán keletkezhettek, legyenek azok közvetlenek vagy közvetettek, véletlenek 
vagy következményszerűek.  

 
11.2. A szervező és az Ajándékkártya/kártyák vásárlói/ birtoklói közt felmerülő 

esetleges viták rendezésének békés úton, közös megegyezéssel kell történnie, 
amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a szervező lakhelye szerint illetékes 
igazságszolgáltatási szervekhez kell fordulniuk. 

 
11.3. A viták rendezése során a hatályos román jogrend alkalmazandó. 
 
XII. A KAMPÁNY MEGSZAKÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
12.1. Jogszerűen a kampány a Heinrig által ilyen irányban meghozott döntés 

kihirdetésének dátumával kezdődően ér véget. A kampány lezárulása után, 
jelen szabályzatban foglalt feltételek teljesülésére hivatkozva nem lehetséges 
a kampányban való részvételre való jogosultság követelése. 

 A kampány lezárulása előtti időszakban beszerzett, érvényességi határidőn 
belül lévő Ajándékkártyák egészen a megvásárlásuk dátumától számított 
érvényességi idő lejártáig használhatók fel. 

 
12.2. Amennyiben jelen kampány nem folytatható az előzetes terveknek 

megfelelően, bármilyen olyan okból kifolyólag, melyek a szervező hatáskörén 
túlmutatnak, legyenek azok műszaki, csalás miatti érvénybe lépő biztonsági 
vagy olyan más okok, melyek a szervező véleménye szerint a kampány 
további, megfelelő folytatását befolyásolják, a szervező fenntartja a kampány 
során a visszavonás, megszüntetés, változtatás vagy megszakítás jogát. 

 
12.3. A szervező fenntartja magának az Ajándékkártya használatára vonatkozó 

szabályok megváltoztatásának jogát, ugyanakkor a kampány tartama alatt azt 
bármikor megszüntetheti vagy akár meghosszabbíthatja. 

 
12.4. Minden, a jelen kampányra vonatkozó módosítás az alulírott által működtetett 

www.travelfree.ro és https://www.travel-free.ro/hu.html honlapokon írásban 
kerül közlésre. 
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