
2022 áprilisi hallókészülék akció részvételi feltételek 
1. Az akció szervezője és lebonyolítója: 

A 2022 áprilisi hallókészülék akció (a továbbiakban: "Akció") szervezője az AMPLIFON Magyarország 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán 
krt. 12-14. 3. em.), (a továbbiakban: "Szervező"). 

2. Akcióban résztvevő termékek, szolgáltatások köre a 
promóció alatt 

Az Amplifon Kft. Hallásközpontjaiban az alábbi hallókészülékek Phonak Naída P90 UP, Phonak Bolero 
M90 M, Phonak Audéo P90 R, Phonak Bolero M90 PR, Signia Styletto 7X a társadalombiztosítás alá 
nem tartozó termék megvásárolható a Szervező bármely telephelyén a készlet erejéig. 

3. Kedvezmény mértéke 

Az Akcióban résztvevő termékre 40% kedvezmény érvényesíthető a kiskererskedelmi árlistán 

szereplő áron – erre a termékre. 

4. Részvételi feltételek 

A promócióban részt vehet minden olyan személy, aki 2022. április 4. és április 30. között az akcióban 
részt vevő terméket vásárol bármely Amplifon Hallásközpontban. A kedvezmény csak abban az 
esetben érvényesíthető, ha a vásárló a vásárlás előtti időszakban rendelkezik legalább egy 
hallókészülékkel és azt a hallókészülék kiskönyvének felmutatásával az üzletben bizonyítani tudja vagy 
két készüléket vásárol meg, ahol a második készülék megvásárlására érvényesíthető az akció. Az akció 
kiterjed azokra a vásárlásokra, ahol a próba kiadás az akció időszaka alatt kezdődött meg. 

*A termékek árának alapját a jelenleg hatályban lévő Amplifon kiskereskedelmi árlista szolgáltatja.  

5. Adatkezelés 

Az AMPLIFON Kft. Az Amplifon Hallásközpontban regisztráló látogatók adatait kezeli. A személyes 
adatai kezeléséhez a 2011. évi CXII. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 rendelete alapján tájékoztatás és írásbeli hozzájárulás szükséges. Az adatokat a Amplifon 
Kft., illetve munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személy részére 
nem adjuk át. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése érdekébenadatfeldolgozót (pl.: IT 
rendszerüzemeltetőt, fuvarozó vállalatot, könyvelőt, CRM szolgáltatót) veszünk igénybe. 

Az Érintett az Akció igénybevételével elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és 
hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

https://www.amplifon.com/web/hu/adatkezelesi-nyilatkozat


 6. Egyéb rendelkezések 

A jelen 2022 márciusi hallókészülék akcióban való részvételi feltétekben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 


