
PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 

Terra AC töltő és ABB fogyasztásmérő együttes vásárlása esetén 10.000 ft kedvezmény kampány 

 

Az ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  1139 Budapest Váci út 99.; adószám: 

10612798244; cégjegyzékszám: 01 09 079101) a 2022 május 27-29 között, a Hungexpon megrendezésre 

kerülő Nemzetközi  Elektromobilitas Expon - https://www.amts.hu/hu/programok/nemzetkozi-

elektromobilitas-expo-85 -   az ABB fogyasztásmérők és a Terra AC töltők forgalmazásával kapcsolatos  

promóciót szervez (a továbbiakban: Promóció), amelynek feltételeit jelen Promóciós szabályzatban 

határozza meg:  

 

 

1. Általános rendelkezések  

1.1. A Promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2022. május 27. - 2022. szeptember 15 

1.2. A Promóciót az ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szervezi (a továbbiakban: ABB 

Kft., illetve Szervező). 

1.3. Jelen Promóciós szabályzatot az ABB Kft. a https://new.abb.com/hu honlapon és a jelen 

szabályzatban megjelölt nagykereskedők honlapjain és telephelyein teszi közzé a Promóció teljes 

időtartama alatt. 

 

2. Promóció 

2.1 A Promóció keretében az ABB Kft. a Promócióban részt vevő természetes és jogi személyek 

részére az ABB fogyasztásmérő  (pontos típusa: B23 112-100       2CMA100164R1000         B23 112-

100 fogyasztásmérő; kWh; 1%-os; háromfázisú; 3x230/400 V AC; impulzus kimenet; RS-485; direkt 

mérés (65 A); hatásos import - és 

B24 112-100       2CMA100178R1000         B24 112-100 fogyasztásmérő; kWh; 1%-os; háromfázisú; 

3x230/400 V AC; impulzus kimenet; RS-485; áramváltós mérés (6 A); hatásos import ) 10.000 forintos 

kedvezménnyel történő megvásárlásának lehetőségét biztosítja az alábbi feltételek együttes teljesülése 

esetén: 

a.) A promócióban bármely jogi személy vagy 18. életévét betöltött természetes személy részt 

vehet. 

b.) A 10.000 ftos kedvezmény csak akkor érvényesíthető, amennyiben valaki Terra AC  töltő 

bármely típusát megvásárolja és mellé kiegészítő okos eszközt/energiagazdálkodáshoz 

szükséges fogyasztásmérőt is vásárol. Ekkor a fogyasztásmérő árából 10.000 ft kedvezményt 

kap 

c.) A promócióban résztvevő személy 2022. május 27. – 2022. augusztus 31 között nevének és e-

mail címének megadásával kedvezmény kódot igényel a hu-emobilitas@abb.com email címre 

küldött elektronikus üzenetben. 

d.) ABB 2 munkanapon belül a megadott email címre válasz emailben elküldi a 10.000 ft 

kedvezményt tartalmazó kedvezmény kódot 

e.) A kedvezménykód kód felhasználásával 2022. május 2. és 2022. szeptember 15 között Terra 

AC falitöltőt és mellé ABB fogyasztásmérőt vásárol a jelen promóciós szabályzatban 

partnerként megjelölt nagykereskedők egyikénél. 

f.) Egy e-mail címre egy akciós kód igényelhető. 

g.) A kód nem váltható be webshopokban, kizárólag személyes vásárláskor, vagy e-mailes 

megrendelés keretében. 
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h.) Egy akciós kóddal egyidejűleg több Terra AC falitöltő és mellé több fogyasztásmérő is 

vásárolható. 

i.) Az akció egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonható. 

j.) A promócióban résztvevő személy az akciós kód igénylésével elfogadja a jelen Promóciós 

szabályzatban foglalt feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket. 

k.) Az akciós kódot nem lehet készpénzre váltani. 

l.) Az akciós kód másra nem ruházható át. 

 

2.2 A Terra AC falitöltők és a fogyasztásmérők vételára a Promóció időtartama alatt változhat. A 

kedvezményes vételár minden esetben az aktuális vételárra vetítve értendő. 

 

3. A Promócióba bevont nagykereskedő partnerek adatai, elérhetőségei: 

 

0,4kV Kft. 

Cím: H 1097 Budapest, Fegyvergyár utca 5. 

Telefonszám: +36 1 281-1850 

Email: 04kv@04kv.hu 

WEB: www.04kv.hu 

 

Daniella Kft 

Cím: H 4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.  

Telefonszám: +36 52 517-500 

Email: info@daniella.hu 

WEB: www.daniella.hu 

 

DL’1 Kft 

Cím: H 1139 Budapest, Forgách u. 22. 

Telefonszám: +36 1 339-9600 

Email: dl1@dl1.hu 

WEB: www.dl1.hu 

 

Mentavill Kft. 

Cím: H 8000 Székesfehérvár, Budai u. 177. 

Telefonszám: +36 22 515-545 

Email: feh@mentavill.hu 

WEB: www.mentavill.hu 

 

Sonepar Magyarország Kft. 

Cím: H 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4. 

Telefonszám: +36 24 888-000 

Email: info@sonepar.hu 

WEB: www.sonepar.hu 

 

Elektro Profi Kft. 

Cím: H 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6. 

Telefonszám: +36 30 425-1597 

Email: kereskedelem@elektroprofi.hu 
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WEB: www.elektroprofi.hu 

 

 

MILE Kft. 

Cím: H 1104 Budapest, Mádi u. 52. 

Telefonszám: +36 1 431-9800 

Email: milekft@mile-kft.hu 

WEB: www.mile-kft.hu 

 

4. Adatkezelés 

A Promócióban résztvevő személy (a továbbiakban: Résztvevő) az akciós kód igénylésével tudomásul 

veszi, és kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező a Résztvevő által megadott e-

mail címre elektronikus levelet küldjön, mely tartalmazza a Promóció keretében érvényesíthető akciós 

kódot.  

A Résztvevő a Promócióban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen 

Promóciós Szabályzat alapján megadott személyes adatai (e-mail cím és név, jogi személyek esetében 

képviselő neve) a Szervező adatbázisában rögzítésre kerüljenek, és azokat a Szervező a Promóció 

lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. 

Az adatok kezelője a Szervező ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  1139 

Budapest Váci út 99.; adószám: 10612798244; cégjegyzékszám: 01 09 079101; e-mail cím: hu-

emobilitas@abb.com), aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet 

(GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). 

Az adatkezelés időtartama: a Szervező az adatokat a Promóció lezárását követő 1 évig kezeli. 

A Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a Szervező a 

személyes adatait kezelje, a hozzájárulását visszavonhatja, bármikor írásban indoklás nélkül kérheti 

személyes adatainak törlését a nyilvántartásból a következő címen: ABB Mérnöki, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 1139 Budapest Váci út 99., vagy a hu-emobilitas@abb.com e-mail címen. A törlési 

kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül eleget 

tesz. A hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A Résztvevő ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok 

helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, illetve élhet adathordozhatósági jogával. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy – amennyiben a Résztvevő 

nem adja meg a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a 

hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az akciós kód beváltását megelőzően, az 

lehetetlenné teszi a Résztvevő részvételét a Promócióban, azaz a Résztvevő Promócióból történő 

kizárásához vezet. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy – amennyiben jogszabály a Szervező 

részére kötelező adatkezelést ír elő, a Részvevő által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező 

adatkezelést követően tud eleget tenni.  

A Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail cím: 
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ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu), jogorvoslatért pedig a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. 

Adatok továbbítása: Szervező a Résztvevő személyes adatait a Promócióban közreműködő 

nagykereskedőkön kívül nem adja ki további harmadik személyeknek a Résztvevő előzetes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, keresse a 

Szerzőt az alábbi e-mail címen: hu-emobilitas@abb.com 

 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1. Amennyiben a Promócióval összefüggésben kérdése, panasza vagy kifogása merülne fel, azt hu-

emobilitas@abb.com email címre küldött elektronikus üzenetben, vagy írásban az ABB Mérnöki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Electrification üzletág részére a 1139 Budapest Váci út 99. címre 

küldött levélben jelezheti. A panaszokat az ABB Kft. köteles a kézhezvételtől számított 30 napon belül 

megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panaszt tevőt postai úton, vagy amennyiben ezt a panaszt 

tevő kérte e-mailben értesíteni. Amennyiben az ABB Kft. által a panasz megvizsgálásának 

eredményeképpen a panaszt tevő kérelme nem kerül elismerésre, akkor a panaszt tevő a kérelmével 

bírósághoz fordulhat. 

5.2. Az ABB Kft. a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatás a jogát fenntartja. Így különösen 

fenntartja jogát a jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú módosítására, a Promóció időtartamának 

megváltoztatására, illetve a Promóció 2022. szeptember 15. napja előtt történő felfüggesztésére, illetve 

lezárására. Az erről szóló tájékoztatatást az ABB Kft. a https://new.abb.com/hu honlapon teszi közé. 

5.3. Az ABB Kft. továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, a 

Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy ezek gyanúja 

esetén az érintett személyt a Promócióból kizárja, melyről az érintett személyt írásban értesíti. 

5.4. A Promóciót népszerűsítő anyagokon (banner, plakát és egyéb hirdetés), illetve a névre szóló 

reklámküldeményekben (e-mail, postai levél, SMS) írtak nem minősülnek az ABB Kft. részéről 

ajánlattételnek, azaz ha valaki a jelen Promóciós szabályzatban foglaltak alapján nem felel meg a 

részvételi és teljesítési feltételeknek, akkor nem jogosult a kedvezmény igénybe vételére. 

5.5. Az ABB Kft. a nagykereskedelmi partnereknél a Promócióban résztvevő termékek elérhetőségét 

semmilyen formában nem garantálja, ezért felelősséget nem vállal. 

5.6. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és e személyek közeli hozzátartozói. 

5.7. Az itt nem szabályozott kérdésekben magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandóak. 

 

Budapest, 2022. május 25. 

 

 

ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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