
2022 decemberi elemakció részvételi feltételek 
1. Az akció szervezője és lebonyolítója: 

A 2022 decemberi elemakció (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. Az akció időtartama 

Az akció 2022. december 5. és 2022. december 16. között, illetve a termékekből rendelkezésre álló 
készlet erejéig érvényes.  

2. Akcióban résztvevő termékek, szolgáltatások köre a 
promóció alatt 

Az Amplifon Kft. Hallásközpontjaiban az akció időtartama alatt, illetve a készlet erejéig az alábbi 
típusú hallókészülék elemek vásárolhatóak meg 50% kedvezménnyel: 

ELEM BRUTTÓ ÁR/DARAB 

AMPLIFON 675 HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM 110 Ft 

AMPLIFON 312 HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM 110 Ft 

AMPLIFON 13 HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM 110 Ft 

AMPLIFON 10 HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM 110 Ft 

 

3. Kedvezmény mértéke 

Az Akcióban résztvevő termékekre 50% kedvezmény érvényesíthető a betegtérítés bruttó listaárából. 

  

4. Részvételi feltételek 

A promócióban részt vehet minden olyan természetes személy, aki 2022. december 5. és december 
16. között az akcióban részt vevő terméket vásárol bármely Amplifon Hallásközpontban. Az akcióban 
való részvétel feltétele a hallókészülék nyilvántartási kiskönyv megléte és bemutatása az Amplifon 
Hallásközpontban. Kedvezményes áron az Akció időszaka alatt személyenként maximum 4 levél, vagyis 
összesen 24 db hallókészülék elem vásárolható. A decemberi hallókészülék elem promóció más 
kedvezménnyel nem összevonható. 



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 érdekében adatfeldolgozót (pl.: IT 
rendszerüzemeltetőt, fuvarozó vállalatot, könyvelőt, CRM szolgáltatót) veszünk igénybe. 

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

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető minden Amplifon Hallásközpontban, illetve az alábbi linkre 
kattintva: https://www.amplifon.com/hu/adatvedelmi-iranyelvek  

 

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

