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A Sumi Agro Hungary Kft 

PRÉMIUM PROGRAM 

feltételrendszere 
 
 
A PRÉMIUM PROGRAM célja és lényege: 
A PRÉMIUM PROGRAM (továbbiakban Program vagy PP) célja a Sumi Agro Hungary Kft 
termékeinek népszerűsítése, ismertségének bővítése. 
A programban való részvétel ingyenes, de a későbbiekben részletezett feltételekhez kötött.  
 
 
A PRÉMIUM PROGRAM időtartama: 
A programot a Sumi Agro Hungary Kft naptári évente hirdeti meg, jellemzően a növényvédő 
szerek piacának szezonkezdetétől a szezonzárásig terjedő időtartamra (elszámolási időszak). A 
tárgyévi elszámolási időszak kezdetét és végét az egyes résztvevőkkel kötött megállapodás 
határozza meg. 
 
 
A PRÉMIUM PROGRAMBAN való részvétel feltételei: 
A Sumi Agro Hungary Kft PRÉMIUM PROGRAM-jában való részvételének feltételei az 
alábbiak 
 
Természetes személyek esetén: 

- 18. életévét betöltött természetes személy vagy olyan természetes személy, akire az előbbi 
átruházta az elszámolás jogát 

- a Sumi Agro Hungary Kft-től vagy az ő termékeit forgalmazó egyéb vállalkozástól jogszerű 
forrásból származó, jelen szabályzatban meghatározottak szerinti vásárlás 

- a természetes személy végfelhasználónak minősül vagy olyan jogi személy munkavállalója, 
alkalmazottja, akire a jogi személy az elszámolás jogát átruházta 

- rendelkezik szakmai végzettséggel, tapasztalattal, amely a növényvédelmi tevékenység felelős 
ellátásához szükséges 

- a PRÉMIUM PROGRAM részvételi feltételeit elfogadja  

 
Végfelhasználónak az a személy minősül, aki nem továbbértékesítési céllal szerzi be a Sumi Agro 
Hungary Kft. termékeit. 
 
Természetes személyként számol el a családi gazdálkodó és az őstermelő. 
 
 
Jogi személyek, egyéni vállalkozók esetén: 

- a Sumi Agro Hungary Kft-től vagy az ő termékeit forgalmazó egyéb vállalkozástól történt, 
jelen szabályzatban meghatározottak szerinti vásárlás, felhasználás (vagy közreműködés 
ezekben) 

- rendelkezik olyan munkavállalóval vagy munkavállalókkal, aki(k) szakmai végzettséggel, 
tapasztalattal bírnak a növényvédelmi tevékenység felelős ellátásához 

- érvényes “Szaktanácsadási Szerződés”-el rendelkezik a programban való részvételre és a 
szerződésben foglalt szolgáltatásokat nyújtja a Sumi Agro Hungary Kft részére 

- a PRÉMIUM PROGRAM feltételeit elfogadja  
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Az elszámolás joga egy vásárlási ügyletre egyszer illeti meg a résztvevőket. A résztvevő jogi 
személy, egyéni vállalkozás a Szaktanácsadási Szerződés megkötése után nem adhatja át az 
elszámolás jogát természetes személynek. Az elszámolás joga megosztható a résztvevők között. A 
megosztásból származó adó, járulék vagy illeték (közteher) megfizetésére a jogszabályokban 
meghatározottak szerint kerül sor a megosztó felek között. 
 
Nem vehetnek részt a PRÉMIUM PROGRAM-ban a Sumi Agro Hungary Kft és kapcsolt 
vállalkozásai, azok munkatársai és ezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A 
programból való kizárás vonatkozik arra az esetre is, ha a jogi személy vagy az egyéni vállalkozó 
növényvédelemért felelős munkavállalója állna az előző mondatban foglalt kizárások hatálya alatt. 
 
 
A PRÉMIUM PROGRAM-ban nem vesznek részt a Sumi Agro Hungary Kft alábbi termékei: 

- szója vetőmag 
- szója oltóporok 
- Yara termékek 
- kiskiszerelésű növényvédő szerek és csávázószer 
- 1.000.000 Ft összérték alatti vásárlások a nagykiszerelésű termékekből (kivéve Biosild Duo) 

 
 
A résztvevő a Sumi Agro Hungary Kft termékeinek vásárlását számlamásolatokkal igazolja 
legkésőbb az elszámolási periódust követő 20. naptári napig.  
 
Egy számlával igazolt vásárlás csak egyszer vehet részt a programban. Ha ugyanazon számla 
ugyanattól a résztvevőtől vagy más résztvevőtől is beérkezik, akkor az elsőként feldolgozott 
számlát tekinti a Sumi Agro Hungary Kft érvényesnek (a többi számlát a Sumi Agro Hungary Kft 
érvénytelennek tekinti és kizárja az elszámolásból). A Sumi Agro Hungary Kft a számla 
duplikációval kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. 
 
A Sumi Agro Hungary Kft fenntartja a jogot, hogy szúrópróbaszerűen megvizsgálja a hozzá 
benyújtott számlák valóságtartalmát. Amennyiben kiderül, hogy a PRÉMIUM PROGRAM 
résztvevője fiktív, azaz nem valós számlát nyújtott be a PRÉMIUM PROGRAM elszámolására, a 
számla kizárásra kerül az elszámolásból és figyelmezteti a PRÉMIUM PROGRAM résztvevőjét. 
A második figyelmeztetés után 1 évre kizárásra kerül a résztvevő a programból. 
 
A résztvevő kizárólag a saját adataival vehet részt a PRÉMIUM PROGRAM-ban. Amennyiben a 
résztvevő nem a saját adataival vesz rész a programban, az ezzel kapcsolatos vitákból a Sumi 
Agro Hungary Kft mindennemű felelősségét kizárja. Ebben az esetben a Sumi Agro Hungary Kft 
jogosult a más adatait, vagy valótlan adatokat megadó résztvevő kizárására. 
 
 
A PRÉMIUM PROGRAM juttatásai: 
 
Természetes személyek esetén: 
A Sumi Agro Hungary Kft a programban résztvevőknek vásárlás ösztönzési juttatást ad. A 
juttatás alapja Sumi Agro Hungary Kft termékeire vonatkozó és jelen szabályzatban 
meghatározott feltételeknek megfelelő, résztvevő által benyújtott termékértékesítést igazoló 
számla. A juttatás Biosild Duo esetén a számlában feltüntetett termékmennyiség, egyéb termékek 
esetében a számlán feltüntetett nettó (azaz ÁFÁ-t nem tartalmazó) érték alapján kerül a 
programban elszámolásra. 
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A Sumi Agro Hungary Kft a vásárlásösztönzési programjában természetes személyek számára 
készpénz nem adható, a juttatás készpénzre nem váltható. 
 
Jogi személyek és egyéni vállalkozók esetén: 
A Szaktanácsadási Szerződésben kötött feltételek szerint. 
 
 
A juttatás kifizetésének határideje: 
A Sumi Agro Hungary Kft arra törekszik, hogy a szezonzárást követően minél hamarabb, de 
legkésőbb tárgyév végéig a PRÉMIUM PROGRAM-ban résztvevőkkel elszámoljon. 
 
A Sumi Agro Hungary Kft az elszámolási időszak végét követő 90. napig fizeti ki a 
vásárlásösztönzési juttatást. Késedelem vagy egyéb hiba esetén, a résztvevőnek joga van a 
programból való kilépésre, de kártérítésre, egyéb kompenzációra, késedelmi pótlékra, behajtási 
költségátalányra, stb. nem jogosult.  
 
 
Át nem vett juttatások: 
Amennyiben a résztvevő nem veszi át a juttatását az elszámolási időszakot követő 120. napig, 
akkor a Sumi Agro Hungary Kft dönt ennek sorsáról.  
 
 
A PRÉMIUM PROGRAM adatkezelési szabályai: 
A programban résztvevő elfogadja, illetve hozzájárul, hogy a Sumi Agro Hungary Kft a résztvevő 
személyes adatait felhasználja arra a célra, hogy részére promóciós célú leveleket, kereskedelmi 
ajánlatokat küldjön, valamint felhasználja piackutatás céljára illetve kereskedelmi 
kommunikációhoz. A Sumi Agro Hungary Kft az előzőekben megkapott információkat, adatokat 
harmadik személynek nem adhatja át. 
 
A résztvevő adatait a Sumi Agro Hungary Kft kezeli. A résztvevő a PRÉMIUM PROGRAM-ban 
való részvételi szándékának kifejezésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Sumi Agro 
Hungary Kft az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje: 
 
Az adatkezelés jogalapja a résztvevők önkéntesen megadott hozzájárulása. A résztvevők a 
programra való jelentkezés során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes 
adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.  

 

Jelen feltételrendszer a résztvevők tájékoztatásának minősül. 
 
A személyes adatok kezelése a Sumi Agro Hungary Kft székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy 
a Sumi Agro Hungary Kft által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel 
kapcsolatos döntéseket a Sumi Agro Hungary Kft hozza meg. 
 
Az elszámolás során a résztvevő megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges 
adatait (név, e-mail cím, telefonszám), valamint az adott elszámoláshoz kapcsolódó egyéb 
adatokat. A résztvevő elszámolási űrlapon minden kipontozott részt köteles megadni, csak ekkor 
lehet átadni a résztvevő számára a vásárlásösztönzési juttatásokat.  
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Az elszámolás során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a vásárlásösztönzési program 
szervezése és bonyolítása, a juttatásban részesülők azonosítása, értesítése, és a juttatás eljuttatása, 
valamint a velük való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a résztvevők 
részére hírlevelek és reklámok küldése. 
 
A Sumi Agro Hungary Kft jogosult arra, hogy a résztvevő megadott elérhetőségeit (e-mail címét, 
postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, 
hogy részére a Sumi Agro Hungary Kft-vel és tevékenységével összefüggő promóciós célú 
elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet 
küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el.  

 

 

A résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Sumi Agro Hungary Kft a tájékoztatásban, 
hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el. A részvétel elfogadásával a 
résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Sumi Agro Hungary Kft a közvetlen 
megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A 
hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő 
megkeresésre egyaránt vonatkozik. A kezelt adatokat a Sumi Agro Hungary Kft felhasználhatja 
közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a résztvevők ilyen célú 
megkeresésére. 
 
A Sumi Agro Hungary Kft a megadott adatokat törli, ha: 

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; 
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; 
- az adatkezelés célja megszűnt és annak megtartását szabályzat vagy jogszabály nem írja elő; 
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli. 

 
Az érintett résztvevő kérheti személyes adatai törlését (kivéve a jogszabály által megtartandó 
információkra vonatkozóan). Az érintett résztvevő erre irányuló kérése esetén az adatokat a Sumi 
Agro Hungary Kft öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok 
felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat 
többé ne legyen helyreállítható. 
 
A résztvevő jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető 
adatok helyesbítését a Sumi Agro Hungary Kft kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai 
kezeléséről. A tájékoztatást a Sumi Agro Hungary Kft elektronikus levélben is megadhatja. Az 
érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
 
A Sumi Agro Hungary Kft az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.  
 
 
 
A PRÉMIUM PROGRAM egyéb rendelkezései 
A Sumi Agro Hungary Kft nem vállal felelősséget a résztvevőt ért olyan károkért, 
kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el. 
A résztvevő köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles 
tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen 
belül a résztvevő köteles tiszteletben tartani mások személyhez fűződő jogait, a szellemi 
alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és 
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művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és 
forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi résztvevő köteles tartózkodni 
minden olyan tevékenységtől, amely a Sumi Agro Hungary Kft érdekeit sérti. 
 
A Sumi Agro Hungary Kft fenntartja a jogot arra, hogy jelen feltételrendszert egyoldalúan 
módosítsa azzal a feltétellel, hogy a változásokról az internetes honlapján vagy program 
résztvevőit képviselők útján tájékoztatja (legkésőbb a változás életbelépését megelőző 30. napig).  
 
 
A jelen feltételrendszerben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók. 
 
 
Budapest, 2021. január 5. 
 
 
 
  
 Sumi Agro Hungary Kft 
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