
BestByte Black Friday 

Promóciós kampány Részvételi feltételek 

1. A Bestbyte Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett Black Friday akció (továbbiakban: Kampány) 

2019. november 29-én 00:00 és 24:00 között érvényes a boltokban és a www.bestbyte.hu 

(továbbiakban: Weboldal) weboldalon megjelölt, akciós termékekre.  

2. A Black Friday akcióban magánszemély és jogi személy felhasználók is részt vehetnek, vásárolhatnak.  

3. A Black Friday akcióban meghirdetett árak kizárólag az akciós termékek készletének erejéig 

érvényesek.  

4. Kereskedelmi mennyiséget nem szolgálunk ki. Egy Ügyfél/Felhasználó egy adott Ügyfélfiókból 

ugyanabból a termékkategóriából kizárólag 1 (azaz egy) darabot vásárolhat a Black Friday keretén 

belül meghirdetett termékekből. Kivételt képeznek ez alól azon termékek, amelyek rendeltetésüknél 

és/vagy tulajdonságuknál fogva több darabban és/vagy készletben vásárolhatók. Ezen termékek körét 

a Szervező jogosult meghatározni, korlátozni.  

5. A Kampányba tartozó termékekre a forgalmazó által meghatározott kedvezményes ár csak a 

Kampány időtartama alatt él, kivéve, ha a forgalmazó egyedi döntése alapján ezt a kedvezményes árat 

a Kampányt követően is fenntartja;  

6. A termékek a Weboldalon történő, Ügyfél általi kosárba helyezése nem jelenti azoknak a készletből 

történő lefoglalását. 

Az Ügyfél által a Weboldalon leadott rendelés véglegesítése saját áruházunkban történő átvétel esetén 

a Szervező által küldött visszaigazolás (e-mailben, telefonon, vagy SMS-ben), amelyben jelzi, hogy a 

megrendelt termék átvehető áruházunkban. 

Partnerhálózatunkba történő kiszállítás (partnerpontos átvétel), vagy házhoz szállítás esetén a 

vásárlónak küldött visszaigazolás (e-mailben, telefonon, vagy SMS-ben), amely a kiszállítást végző 

futárnak történő átadásról szól. 

A futárnak való átadás megerősítését megelőzően a Szervező által küldött bármely email nem minősül 

a rendelés Szervező általi visszaigazolásának. 

7. A Kampány időtartalma alatt nem minden, a Weboldalon található termék vásárolható meg 

kedvezményes áron, kizárólag a Kampányban résztvevő, Szervező által meghatározott termékek.  

8. A szállítás várható időpontjáról a Szervező telefon és/vagy sms útján értesíti az Ügyfelet az általa a 

rendeléskor megadott elérhetőségek valamelyikén és/vagy mindegyikén. Az Ügyfél által megadott 

személyes adatok helyességéért és valósságáért kizárólag az Ügyfél felel, az ebből eredő bárminemű 

problémáért a Szervező nem vonható felelősségre.  

9. A Black Friday alatt megrendelt termékek kiszállítását az akció napján megkezdjük, és várhatóan az 

alábbi határidőkkel tudjuk teljesíteni, amelyek változhatnak a futárcégek leterheltségétől függően: 

• Normál méretű termékek esetén: 3-14 nap 

• Nagyméretű termékek esetén: 5-21 nap 

10. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor történő felfüggesztésére, leállítására, 

beszüntetésére, feltételeinek módosítására  

Budapest, 2019. 11. 14.       BestByte Kft. 


