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Ajándék távirányító a rendezvényre látogató, ott regisztráló 

ügyfeleinknek 
Az akció részletei és a részvétel feltételei 

 
 
Amennyiben ellátogat a  Hörmann Hungária kft. által megrendezett Hörmann Közönségnapra/vagy  
vásárra  és a helyszínen regisztrál , majd vagy a rendezvényen vagy azt követően 20 munkanapon 
belül Hörmann gyártmányú LTE42/ LPU42/ LPU67/ LTH42, RenoMatic, RenoMatic Light típusú 
szekcionált garázskaput rendel ProMatic, SupraMatic vagy ProLift meghajtással valamelyik 
viszonteladó partnerünknél garázskapu + meghajtásonként 1 db ajándék HSE 2 BS típusú 
távirányítót postázunk Önnek a választott színben! ProLift motor esetén fekete színű RSC2 távadót 
adunk.  
 
A HSE2 BS távirányító bruttó értéke 20.700 Ft , az RSC 2 távirányító  bruttó értéke 10.700  Ft   
 
*A távirányító a vásárlás igazolását követően kerül kiküldésre, melyet A résztvevő a végszámla 
másolatával igazolja, hogy a megrendelés teljesítése megtörtént és a termék ellenértéke teljes 
egészében megfizetésre került. A végszámla másolatát a megrendelés napjától számított 2 
hónapon belül postán, faxon vagy elektronikus úton eljuttatja a Hörmann Hungária Kft címére 
(2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 15., Fax: 24/525-110, e-mail: info@hormann.hu), 
 
 Az akció kizárólag a fenti típusú garázskapuk és meghajtások együttes megrendelése esetén 
érvényes! 
Az akció nem érvényes a következő cégeknél történő vásárlások esetén: Praktiker, Baumax, 
RaabKarcher, OBI, Bauhaus, Plattform! 
 
A résztvevő a garázskapu és a motor átvétele után a végszámla másolatát a megrendelés 
napjától számított 2 hónapon belül postán, faxon vagy elektronikus úton eljuttatja a Hörmann 
Hungária Kft címére (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 15., Fax: 24/525-110, e-mail: 
info@hormann.hu), mellyel igazolja, hogy a megrendelés teljesítése megtörtént és a termék 
ellenértéke teljes egészében megfizetésre került. 
 
A számlán szerepelnie kell a garázskapu és a meghajtás típusának! 
 
Kizárólag magyarországi székhelyű cégtől, illetve magyarországi lakhelyű magánszemélytől tudunk 
regisztrációt elfogadni! 
 
Az akcióban nem vehetnek részt a Hörmann Hungária Kft és a viszonteladó hálózatának munkatársai, 
azok közvetlen hozzátartozói! 
HÖRMANN Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15 
Tel.: 24/525-100, Fax: 24/525-110; E-mail info@hormann.hu 
 
A Hörmann Hungária Kft fenntartja magának az ellenőrzés jogát arra vonatkozóan, hogy a vásárolt 
garázskapu és meghajtás ellenértékének kifizetéséről a Hörmann viszonteladó partnernél 
tájékozódjon. 
 
Amennyiben a termék ellenértéke nem kerül teljes egészében megfizetésre, az ajándék távirányító 
kiküldését megtagadhatjuk. 
 
Szujó László 
ügyvezető igazgató 

 


