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1. Cikk – A szervező 
 
Az Summmer SALE kampányt a S.C. SomProduct S.R.L. szervezi, melynek székhelye 
Nagybánya, u. Electrolizei, hsz. 60, Nagybánya, Máramaros és melynek cégbejegyzési száma 
J24/2088/2008, CIFRO24781693. 
 
A kampány ennek a rendeletnek megfelelően zajlik, amely minden résztvevőt kötelez. A 
szervező fenntartja a jogot, hogy a kampány során módosítsa ezeket a szabályokat. 
 
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a kampány során, jó indokokból, de a 
nyilvánosság értesítése előtt megváltoztassa a jelen szabályzatban meghatározott 
feltételeket a kampány során. 

 
2. Cikk – A réstvételhez való jog 
 
Ez a kampány nyitott minden 18 év feletti természetes és / vagy jogi személy számára, aki 
a promócióban részt vevő termékek közül vásárol 2022.06.20. és 2022.07.17. között a 
www.somproduct.hu weboldalon elérhető készlet erejéig. 
 
Jogi és természetes személyek több terméket is vásárolhatnak 

 
3. Cikk – A kampány ideje és helye 
 
A kampány a www.somproduct.hu weboldalon zajlik 2022.06.20. és 2022.07.17. között, a 
rendelkezésre álló készlet erejéig. 

 
4. Cikk – A résztvevő termékek 
 
A résztvevő termékek azok, amelyeket az "Summer SALE" grafikus elem jelez, a 
rendelkezésre álló készlet erejéig. Minden résztvevő terméket ez a grafikai elem jelenléte 
mutat. 
      
Az ajánlatok a készlet erejéig érhetők el. 
      
A termékek kosárba helyezése nem jelenti a foglalásukat; a termékeket csak a megrendelés 
véglegesítése és elfogadása után foglaljuk le. 
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A megrendeléseket a rendszer időrendi sorrendben rögzíti. A megrendelés nem teljesíthető, 
ha ugyanazon a terméken egy másik rendelést regisztráltak időrendben előtte és ezt 
követően megerősítettek, ami a készlet kimerüléséhez vezetett. Ha a megrendelés 
kifizetésre került, a pénz visszatér a felhasználó számlájára, ha a bejelentett felhasználó 
nem szeretne másik terméket. 
 
A "Summer SALE" kampány ideje alatt nincs lehetőség részletfizetésre. 
A "Summer SALE" kampány kedvezményei ajándékutalványok vásárlására nem 
vonatkoznak. 
 
Az akciók, kedvezmények és promóciók nem adhatóak össze. Mindig a legmagasabb értékű 
kedvezmény kerül érvényesítésre. 
 
 

5. Cikk – Kampány Mechanizmusa 
 
2022.06.20. és 2022.07.17. között minden "Summer SALE" felirattal megjelölt termék 
vásárlása esetén 20% kedvezményben részesül a megjelenített árakból, az egyedi, erre a 
kampányra érvényes SUMMER20 kód felhasználásával. 
 
Az akció a www.somproduct.hu weboldalon, a MySomProduct menüpontban feltüntetett 
Általános Szerződési Feltételek szerint érvényes. 

 
6. Cikk – Termékek Szállítása 

 
A promócióban résztvevő minden termék szállítási határidejét a termékoldalon, a „Kosárba 
helyezem” gomb alatt határozzák meg, és a SomProduct egyik ügyintézője közli újra 
megrendelés megerősítésekor. A szállítási feltételek megváltozása esetén telefonon és e-
mail-en keresztül értesítik. 
 
Természeti katasztrófák, árvizek, havas utak, sztrájkok, járványok, eltűnt vagy sérült 
teherautók, balesetek vagy a SomProducttól független előre belátható helyzetek esetén az 
áruk szállítási ideje meghosszabbítható. 
 
A szállítás ingyenes minden olyan megrendelés esetén, amelynek értéke meghaladja a 18 
900,00 Ft -ot, és NEM tartozik a Nagyméretű Termékek kategóriába. 
 
A 18 900,00 Ft -nál kisebb értékű megrendelések esetén 1 229,99 Ft szállítási költség kerül 
felszámításra. 
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A szállítás Nagyméretű Termékek esetén 16 136.80 Ft (a termékoldal kifejezetten megemlíti: 
"Nagyméretű termék, melynek szállítása 2 személlyel történik a prémium szállítás keretein 
belül, az épület első ajtaján belülre") 
 

7. Cikk - A kampány megszakítása, 
befejezése és módosítása 

 
A kampány a futamidő teljesítésének napján, pontosan 2022. július 17-én ér véget. 
  
Ezen határidő lejárta után az e rendeletben említett feltételek teljesítése már nem biztosítja 
az ügyfelek jogát a kampányban való részvételre. 
 
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a promóciós kampányt a tevékenysége során 
bármikor megszakítsa, előzetesen tájékoztatva a fogyasztókat a megfelelő kommunikációs 
eszközökkel (megjelenítés az oldalon, stb.). 

 
8. Cikk - Viták 

 
A Szervező és a Kampány résztvevői közötti, a Kampányhoz kapcsolódó a Kampány során 
felmerülő félreértéseket békés úton oldják meg. Ha a felek nem jutnak egyetértésre, az 
esetleges vitákat az illetékes bíróságokhoz utalják. 

 
9. Cikk – Egyéb szabályozások 

 
A rendszer megkerülése vagy csalás, visszaélés vagy a Szervező imázsát befolyásoló 
cselekmények esetén fenntartja magának a jogot, hogy minden szükséges intézkedést 
megtegyen a helyzet orvoslása érdekében. 
 
A szervező minden szükséges intézkedést megtesz a kampány normál körülményei között 
történő lebonyolításához, a bemutatottak alapján, de nem vállal felelősséget a résztvevők 
esetleges elégedetlenségeiért, panaszaiért, amelyek nem sértik a hatályos jogszabályi keretet. 
 
Jelen részvételi / magatartási szabályok ingyenesen elérhetők minden jelentkező számára a 
www.somproduct.hu weboldalon. 

 
10. Cikk - A felelősség korlátozása S.C. 
SomProduct S.R.L.  

(felelősség a www.somproduct.hu oldal tartalmáért) 
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A SomProduct nem vállal felelősséget a webhelyen közzétett vagy karbantartott 
információk hibájából, pontatlanságából vagy frissítésének elmulasztásából eredő károkért. 
 
Ha a termékekre / promóciókra vonatkozó árak vagy egyéb részletek helytelenül jelentek 
meg, többek között abból adódóan, hogy helytelenül adták meg az adatbázisban, 
fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszavonjuk az adott termék szállítását, és a lehető 
leghamarabb értesítsük az ügyfelet telefonon / e-mailben a hibával kapcsolatban, ha a 
terméket még nem szállították ki. 
Az oldalon bemutatott termékek jellemzőit a gyártóktól / szállítóktól veszik át / teszik 
elérhetővé, és a SomProduct nem vállal felelősséget ezen információk helyességéért. 
 
A weboldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek, és előzetes bejelentés nélkül 
változhatnak. Az oldalon bemutatott promóciók az említett időtartamra érvényesek / ha 
nem említenek időtartamot, akkor a rendelkezésre álló készletek erejéig érvényesek. 
 
A weboldalon megjelenített árak nem azonosak az Alvás Világa üzletek áraival, ezért 
eltérések lehetnek az oldalon megjelenített termék ára és az Alvás Világa üzletekben 
megjelenített árak között. 
  
A weboldalon bemutatott összes termék a rendelkezésre álló fizikai készlet erejéig tart. Ha 
elfogyott a készlet, a SomProduct képviselője alternatívákat kínál a megjelenés és a műszaki 
jellemzők tekintetében más hasonló termékek bemutatásával, a megrendelt termékhez, 
amelynek készlete kimerült.  
 
A képek illusztrációs jellegűek a weboldalon, és a szállított termékek bármilyen módon 
eltérhetnek a bemutató képtől, a tervezési jellemzők megváltozása miatt, a gyártó előzetes 
értesítése nélkül. 
 
A SomProduct fenntartja a jogot a weboldalon található információk kiegészítésére és 
módosítására. 
 
Az oldalon bemutatott termékek és / vagy szolgáltatások által okozott problémákat békés 
úton kell megoldani a problémákat a FELHASZNÁLÓ írásos értesítésének napjától 
számított 15 munkanapon belül. 
 
A SomProduct nem vállal felelősséget veszteségekért, költségekért, perekért, követelésekért 
vagy egyéb kötelezettségekért, ha azok közvetlenül az Általános Szerződési Feltételek be 
nem tartásából származnak. 
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A SomProduct nem vállal felelősséget a webhely hibás működéséből eredő károkért, 
valamint azokért a károkért, amelyek a webhelyen közzétett bizonyos linkek elérésének 
lehetetlenségéből erednek. 

 
11. Cikk - Promóciós kampány szabályai 

 
A promóciós kampány szabályzata a kampány teljes időtartama alatt a 
www.somproduct.hu weboldalon látható és ingyenesen elérhető.    
  
Az "Summer SALE" promóciós kampányt érintő fellebbezéseket a következő címre kell 
benyújtani: S.C. SomProduct S.R.L., Máramaros, Nagybánya, U. Electrolizei, Hsz. 60, vagy e-
mailben az info@somproduct.hu címre. 


