
A „BLACK FRIDAY” VÁSÁRLÁSI AKCIÓ FELTÉTELEI

továbbiakban: „Az Akció feltételei”)

I. Bevezető rendelkezések

1. A „BlackWeekend” néven futó Akció feltételei határozzák meg az akció működési elveit, feltételeit, az akcióval kapcsolatos reklamáció menetét, 
az akció igénybevételét, illetve az akcióban részt vevő személyek jogosultságait, illetve a Szervező kötelességeit.

2. A „GépészPláza Black Friday” akció szervezője: 
Mechanet Trade Kft.

1173 Budapest, Pesti út 34.

Telefonszám: +36 70 627 4138

Email: info@gepeszplaza.hu

3. Az Akcióban azok a Vásárlók vehetnek részt, akik teljesítik az Akció feltételeit (továbbiakban az Akció résztvevői, vagy Résztvevők).

II. Az Akció felhasználási feltételeinek tárgya

1. Akció megjelölt határidején belül a résztvevők a honlapon szereplő árakhoz képest a leadott rendeléseikhez kalkulálandó szállítási 
költségből -100% kedvezmény számítandó. 
Tehát a rendelések szállítása ingyenes, annak költsége nem a vásárlót terhelik.

2. Az Akció 2021.11.19. 00:00-tól 2021.11.21 23:59-ig tart ( a továbbiakban az "Akció időtartama").
3. Az Akcióban való részvételhez az akció időtartamán belül szükséges:

a) elolvasni és elfogadni az Akció felhasználásának feltételeit;
b.) olyan termékekeket tenni a koságra, amelyek részt vesznek az Akcióban
c.) Az Akció nem vonható össze más kedvezményekkel, leárazásokkal, árengedményekkel, kiárusításokkaé vagy 
akciókkal, melyek a webáruházban találhatók, kivéve, ha az adott akciónál, kedvezménynél, leárazásnál, stb nincs 
feltüntetve.

III. Reklamációk, panaszok

1. Minden az Akcióval kapcsolatos reklamációt és panaszt a Résztvevők az info@gepeszplaza.hu–n tudnak bejelenteni. 
2. A reklamáció bejelentésénél arra kérjük a Résztvevőket, hogy adják meg a nevüket, elérhetőségüket (pl. email, vagy telefon), valamint a 
reklamáció, illetve panasz leírását. 
3. A reklamáció bejelentésétől számított 14 munkanapon belül a Szervező köteles megválaszolni azt. 
4. A reklamációkat a Szervező vizsgálja ki az itt jelenlévő Akció feltételei alapján.

IV. Végső rendelkezések

1. A szervező fenntartja a jogot az Akció Feltételeinek megváltoztatására olyan jelentős ok(ok) miatt, mint (zárt katalógus):

a) az  Akció feltételeit, szabályait és szervezését szabályozó jogi rendelkezések megváltozása, amelyek befolyásolják a Szervező és az Akció 
résztvevőinek kölcsönös jogait és kötelezettségeit; 
b) az Akció lefolytatásának módjában technikai vagy technológiai okokból bekövetkező változások 
c) a szolgáltatásnyújtás módjában kizárólag technikai vagy technológiai okok miatt bekövetkező változások 
d) az Akció szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások körének vagy szolgáltatásának megváltozása, az Eladó által az Akció szabályzat hatálya 
alá tartozó meglévő funkciókon vagy új, módosított vagy visszavont szolgáltatásokon keresztül.
e) Elírás miatti árkorrekció, melyet a rendelés teljesítése előtt a Szervező egyeztet a Vásárlóval.
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