
Beváltási folyamat 
 
1. lépés 
Írj értékelést a laptopodról az online kereskedő/kiskereskedő weboldalán, majd jelentkezz be vagy 
regisztrálj az MSI termékregisztrációs központjába a https://register.msi.com oldalon. 
 
2. lépés 
Kérjük, regisztráld a terméked és add meg a sorozatszámát. Töltsd fel a vásárlást igazoló számlát, az 
értékelési linket és egy képernyőképet az online kereskedő/kiskereskedő weboldalán megjelenő 
értékelésről. 
 
3. lépés 
Ezt követően ellenőrizzük vásárlásod hitelességét és az MSI hivatalos címéről, e-mailben elküldjük a 
Steam kódot. 
 
FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK 

• Az esemény időtartama: 2021. január 12. 9:45-től - február 28. 23:59-ig, csendes-óceáni idő 
szerint, a résztvevők („Te”, vagy az általad meghatalmazott személy) az „MSI RTX30 Review 
and Receive ”promóciójára („Promócióra”) a készlet erejéig regisztrálhatnak. A részvételhez a 
következő lépéseket kell végrehajtanod: 

• Vásárolj egy (1) vagy több promócióban résztvevő MSI terméket az MSI partnereitől, 
írj értékelést és tedd közzé a véleményed az online kereskedő/kiskereskedő oldalán. 

• Regisztráld a termékét az MSI Member Center oldalon a termékcsalád és az „MSI 
RTX30 Review and Receive” promóció kiválasztásával. Amennyiben még nem 
rendelkezel fiókkal, regisztrálj a https://register.msi.com/home/login oldalon. 

• Töltsd fel a vásárlás igazolásáról szóló bizonylat másolatát, hogy az ellenőrzéshez. A 
dokumentumnak tartalmaznia kell egy fényképet a termék sorozatszámáról, továbbá 
a számlán szerepelnie kell az MSI terméknévének, a vásárlás dátumát, az 
üzlet/forgalmazó nevének, valamint az értékelési linket és az erről készült 
képernyőképét. A számla kiállítási dátumának 2021. január 12. 9:45 és február 28. 
23:59 között kell lennie (csendes-óceáni idő szerint). Szükség esetén az MSI a termék 
dobozán feltüntetett sorozatszámra vonatkozó információk elküldését is kérheti. A 
beváltást időtartama: 2021. január 12. 9:45-től március 14. 23:59-ig (csendes-óceáni 
idő szerint). 

• Fogadd el a promóció Általános Szerződési Feltételeit és várd meg, amíg az MSI 
felülvizsgálja vásárlásod. Ha az MSI megállapítja, hogy megfelelsz az összes 
feltételnek, a jutalmat (lásd alább) a regisztrált e-mail címre fogja kiküldi. Az ellenőrzés 
akár 14 munkanapot is igénybe vehet. Hiányos regisztráció esetén további tizennégy 
(14) munkanap feldolgozási időt eredményezhet, amennyiben a hiányzó adatok 
pótlására van szükség. 

• A promócióban résztvevő termékek: https://www.msi.com/Landing/2021-RTX30-
gaming-laptops/nb 

• A promócióban résztvevő régiók: 
• Jutalom: egy (1) 50 USD értékű Steam Wallet kód résztvevőnként. A weboldalon 

feltüntetett Steam Wallet értékek csak tájékoztató jellegűek; a tényleges értékek a 
helyi valutába történő automatikus átváltás során változhatnak. A jutalom nem 
ruházható át, nem váltható készpénzre, és nem helyettesíthető. 

• A résztvevőknek legalább 18 évesnek kell lenniük. Kivétel, ahol törvény tiltja vagy 
korlátozza. 

• Ez az esemény csak a jogosult végfelhasználóknak szól, vállalkozások nem vehetnek 
rész benne. Az MSI, az MSI leányvállalatai, gyártópartnerei, eredeti gyártója, üzleti 
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partnere, forgalmazói, nagykereskedői, viszonteladói, kiskereskedői, reklám- és 
promóciós ügynökségei, az I-Cafe-k vagy az ügynökségek, valamint azok igazgatói, 
alkalmazottai és közvetlen családtagjai nem vehetnek részt a promócióban. 

• Az egyének vagy szervezetek által beküldött automatizált jelentkezéseket kizárjuk. A 
résztvevőnek legalább egyszer be kell lépnie az internetes oldalon. A résztvevő 
minden olyan próbálkozása, amely során több/különböző e-mail cím, azonosító, 
regisztráció, bejelentkezés vagy bármilyen más módszer, például - de nem 
kizárólagosan a kereskedelmi ajándékok előfizetéséről szóló értesítés és/vagy 
belépési szolgáltatások - felhasználásával csatlakozik, automatikus kizárást von maga 
után. Bármely beváltási tétel odaítélésének végleges alkalmassága az alábbiakban 
meghatározott alkalmassági ellenőrzés függvénye. A nevezéseket csak az esemény 
időszakának végéig fogadjuk el. Az MSI adatbázisának órája jelenti a promóció 
hivatalos időtartamának kezdetét és végét. 

• Az MSI fenntartja a jogot, hogy a szabályozó hatóság utasításaitól függően előzetes 
értesítés nélkül módosíthatja a feltételeket. 

• Adatvédelmi irányelvek: A promócióban való részvételhez olyan információkat kérhetünk el a 
termékregisztráció során, amely adott esetben korlátozás nélkül tartalmazhatja az e-mail 
címed, a teljes neved, a termék sorozatszámát, a beváltási kódot, a vásárlás adatait, valamint 
egyéb személyes adatokat. Ezenkívül közvetve további információkat is gyűjthetünk a sütik, 
valamint weboldal beágyazott elemzései útján. Az általunk gyűjtött információkat az esemény 
lebonyolításához, az alkalmasság igazolásához, a kapcsolatfelvételhez, ha szükséges, a 
nyeremény(ek) elküldésének biztosításához, valamint a regisztrált termékadatok tárolásához 
használjuk fel mindaddig, amíg folyamatos kapcsolat áll fenn a felek között (pl. amikor igénybe 
veszed az olyan szolgáltatásainkat, mint a garancia, eDM közlemények stb.), valamint kizárólag 
belső piaci tanulmányokhoz használjuk jobb termékek létrehozása és a szolgáltatások 
fejlesztése érdekében. Az adataid nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve: i) az olyan 
adatfeldolgozókkal, mint például az internet szolgáltatók és a weboldalunk szolgáltatói, akik 
nélkül az adott promóció nem hajtható végre; vagy ii) az alkalmazandó törvények tényleges 
vagy feltételezett megsértéséről jelentés tétele vagy jogi és szabályozó hatóságok reagálása 
esetén, például a bíróságok vagy a rendőrség. 

• Vállalkozásunk nemzetközi jellege miatt információkat továbbítunk az MSI csoporton belül, 
valamint a fentiekben említett harmadik feleknek, a jelen feltételekben meghatározott cél 
alapján. Ennek következtében információkat továbbíthatunk olyan országokba, amelyek 
eltérő törvényekkel és adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, mint amelyek a tartózkodási 
országban érvényesek. 

• Az adataid felhasználásának és feldolgozásának további részleteit az MSI adatvédelmi 
irányelveiben találod, amelyet a következő címen érhetsz 
el: https://www.msi.com/page/privacy-policy. Az MSI adatvédelmi irányelvei a jelen Általános 
Szerződési Feltételek részét képezik, és e szerint alkalmazzuk őket. 

• eDM feliratkozás: Felkérhetünk, hogy csatlakozz az MSI eDM e-mail listájára, hogy az MSI 
termékeivel kapcsolatban továbbíthassuk a legfrissebb híreket. Ha nem szeretnél feliratkozni 
erre a listára, kérjük, ne jelöld be a feliratkozás vagy hasonló névvel ellátott négyzetet. 

• Résztvételi licenc: Bármely anyagról, amelyet a promóció keretében továbbítasz nekünk, 
beleértve a képeket, videókat, értékeléseket, tartalmat, megjegyzéseket, visszajelzéseket és 
adott esetben írásos anyagokat (együttesen: „Beküldött anyagok”), ezennel bármely anyagról 
megadod a felhasználási jogot az MSI-nek és annak leányvállalatainak örökös, 
visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes egészében fizetett, világszerte licencbe adható 
formában. A beküldött anyagok felhasználásra kerülhetnek sokszorosítására, másolására, 
terjesztésére, származékos művek létrehozására, nyilvános megjelenítésre és előadására, 
valamint bármilyen egyéb jogi módon történő felhasználásra, az MSI adatvédelmi 
irányelveinek megfelelően. 
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• Résztvevő kötelezettségei: Ezennel kijelented és vállalod, hogy: 
• az általad megadott információk pontosak és valódiak; 
• teljes felhatalmazással, kapacitással, hatalommal és joggal biztosítod számunkra 

ezokat, hogy részt vehess a promócióban és elfogadod az Általános Szerződési 
Feltételeket; 

• rendelkezel és fenntartod az összes alkalmazandó jogszabályt, beleegyezést, 
engedélyt, licencet és lemondást, valamint az MSI-nek és leányvállalatainak 
engedélyezed a licencek felhasználását a fent említett részletek alapján; 

• és betartasz minden alkalmazandó törvényt az eseményre való regisztráció során. 
• Résztvevő kártalanítása: Tiszteletben tartod a felek védelmét, a kártalanítását, az MSI, 

leányvállalatai és utódai, megbízottjai, igazgatói és ügynökei mellett és minden felelősség, 
kártérítés, ítélet, költség, kiadás és díj (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is) ellen amely 
felek bármely követelésehez, vizsgálatához, peres eljáráshoz vagy egyéb jogi vagy 
adminisztratív intézkedésekhez vezethet abból eredően, hogy a jelen Feltételek bármelyik 
nyilatkozatát, szavatosságát, kötelezettségvállalását ténylegesen vagy állítólagosan 
megsértetted. 

• Résztvevői elismerés és beleegyezés: Ezennel kijelented és elfogadod, hogy: 
• Az MSI fenntartja az egyedüli és önkényes jogot arra, hogy: 

• végleges és meggyőző alapon megállapítsa, hogy egy résztvevő jóhiszeműen 
teljesítette-e az promóció követelményeit. Szemléltetés céljából, az egyéb 
feltételek korlátozása nélkül, az MSI kizárhatja a résztvevőket: a) ha az 
eseményre való regisztráció vagy a termék regisztrációja nem teljes, b) ha az 
esemény alkalmassági követelményei, például az alkalmazandó termékcsalád 
vagy a regionális korlátozások nem teljesülnek; c) ha a benyújtott 
dokumentumok hamisak, vagy érvénytelenek; d) ha automatizált kódokat, 
szkripteket, bővítményeket vagy más eszközöket alkalmaztak a promócióra 
történő beiratkozásához vagy annak befejezéséhez; e) ha a résztvevő nem 
jogképes a promócióban történő részvételhez, vagy f) ha bűncselekményt 
vagy törvényellenes cselekményeket követnek el az eseményre való nevezés 
céljából; 

• a nyeremény előzetes értesítés nélkül változhat más, hasonló értékű tárgyra; 
• a feltételeket előzetes értesítés nélkül törölhetik, megváltoztathatják vagy 

kiegészíthetik; 
• Az MSI nem vállal felelősséget senkivel szemben a nyereményből és azok 

felhasználásából eredő veszteségekért, elégedetlenségekért vagy károkért. A 
nyertesek nem tehetnek vádakat az MSI ellen; 

• Az MSI nem vállal felelősséget a nyertes értesítésével kapcsolatos késedelmekért, a 
nem megfelelő teljesítésért, elvesztésért vagy hibáért, amelyek mechanikai, műszaki, 
elektronikus, kommunikációs, telefon-, számítógép-, hardver-, internet- vagy 
szoftverhibák, meghibásodások vagy bármilyen jellegű hibák miatt következnek be. 
Ilyen esetekben a nyertes feltétel nélkül lemond a nyereményhez való jogáról és 
annak kártérítéséről. 

• MSI garanciák kizárása: Az MSI NYEREMÉNYEK BÁRMILYEN EXTRA GARANCIÁK NÉLKÜL 
ÉRKEZNEK, EBBE BESZÁMOLVA AZ ELADHATÓSÁG, A JOGSÉRTÉSI VAGY A KÜLÖNLEGES CÉLRA 
VONATKOZÓ GARANCIÁT. 

• Korlátolt felelősség: AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN AZ MSI SEMMILYEN 
KÖVETELMÉNY ESETÉN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGEL (A FELELŐSSÉG ELMÉLETÉNEK 
FOLYAMATÁBAN A SZERZŐDÉS, GARANCIA, GONDATLANSÁG VAGY EGYÉB KÁR, VAGY 
JOGSÉRTÉS) KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZETES, BIZALOM, KÖZVETLEN, MEGEGYEZŐ, BÜNTETŐ 
VAGY VIZSGÁLATI KÁROKÉRT, AKÁR ELŐRE LÁTHATÓ, VAGY NEM, BELEÉRTVE, DE NEM 



KORLÁTOZÓDVA A KIESETT PROFITRA, BEVÉTELRE, JELENTÉSRE VAGY A CSERÉNEK 
KÖLTSÉGÉRE. 

• Vegyes: Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a tajvani törvények szabályozzák és 
értelmezik, függetlenül a kollíziós elvektől és a promóciótól, valamint ezekből a feltételekből 
eredő minden vitát a Tajpejben található Tajpej Kerületi Bíróság bírál el. Az illetékes bíróság 
által érvénytelenített rendelkezések hatálytalanok, a fennmaradó Általános Szerződési 
Feltételek azonban teljes hatályban maradnak. Ha az MSI nem érvényesíti a jelen Általános 
Szerződési Feltételek szerinti jogokat, az nem tekinthető lemondásnak. Az MSI nem vállal 
felelősséget a teljesítés elmulasztásáért olyan okok miatt, amelyek az ésszerű ellenőrzésen 
kívül esnek. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket nem ruházhatod át harmadik félre; 
bármiféle jogosulatlan hozzárendelés érvénytelen. A jelen Általános Szerződési Feltételek 
alkotják a felek közötti teljes megállapodást a promóció vonatkozásában, és minden korábbi, 
szóbeli vagy egyéb megállapodást, közleményt, képviseletet vagy megbeszélést felülírnak. 

 


