Jótékonysági aukciós szabályzat
1. Taggá válás, regisztrálás
Az Alapítvány által működtetett online jótékonysági felület elérhető mindazok számára, akik
regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval
a Felhasználó elismeri, hogy




18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresményével önállóan rendelkezik,
vagy gazdálkodó szervezet képviselője és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt
gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával
regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben
a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, az árverési oldalt
működtető adminisztrátornak lehetősége van a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes
egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a jótékonysági árverés felületének használatából kizárni.
Határozza meg azt a maximum összeget, amennyit hajlandó a termékért adományozni, majd erősítse
meg a licitjét.
Kérjük, hogy csak akkor licitáljon, ha komoly az ajánlata!
2. Jogok és kötelezettségek
A tranzakció lezárását követően a legmagasabb ajánlatot tevő Felhasználó és az Alapítvány között
adományozási szerződés jön létre.
A szerződésben foglaltakat mind az adományozó, mind az adományozott köteles teljesíteni és
betartani, vagyis az Alapítvány köteles a felkínált terméket a kialakult leütési áron (adományon) a
Felhasználó részére átadni, a Felhasználó pedig az Alapítvány szerződésszerű teljesítése esetén köteles
a terméket ezen a leütési áron (adományon) átvenni.
Az Alapítvány az online felületen meghirdetett aukciós tárgyak minőségéért, biztonságáért és
jogszabályi megfelelőségéért nem felel, továbbá nem vállal kötelezettséget ezen termékek
ellenőrzéséért.
3. Személyes adatok védelme
A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Alapítvány a
Felhasználó személyes adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetetteknek megfelelően kezeli.
4. Reklamáció, kapcsolattartás
A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket a kommunikacio@mazs.hu
email címre fogadjuk.

Narancsliget a Jaffés Családok Meghitt Ünnepéért - adománygyűjtő aukcióra
vonatkozó szabályok:
Aukció időtartama 2020. december 10-18.
Licitálni csak regisztrált és bejelentkezett látogatók tudnak. A regisztrációhoz mindössze egy e-mail cím
és egy tetszőleges jelszó szükséges.
A terméket a legnagyobb értékű támogatást ajánló licitáló viheti el. A legtöbbet ajánló licitálót
emailben fogjuk értesíteni.
Az e-mail tartalmazni fogja a lehetséges fizetési módokat.
Licitálóinkat arra kérjük, hogy a kiértesítő email kézhezvételét követően a licit összegének
kiegyenlítéséről lehetőség szerint 48 órán belül szíveskedjék intézkedni.
Amennyiben ez nem teljesül, a második legnagyobb licit értéket ajánló személyt ezen 48 óra elteltével
fogjuk értesíteni a tárgy kiváltásának lehetőségéről.
A termék átvételével kapcsolatban Varga Veronika munkatársunk tud tájékoztatást nyújtani:
varga.veronika@mazs.hu, illetve +36 20 400 7644

