
 
 

 

 
 

„Azure és Cisco CCNA tanfolyam ajándék vizsga gyakorlóteszttel” 
kampány részvételi feltételek és szabályzat 
 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A 
KAMPÁNYBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT ELMÚLT 18 ÉVES. 

 
 
1.  A KAMPÁNY SZERVEZŐJE 

1.1. A TRAINING360 „AZURE ÉS CISCO CCNA TANFOLYAM AJÁNDÉK VIZSGA GYAKORLÓTESZTTEL” 

NEVŰ PROMÓCIÓ (a továbbiakban: Promóció) szervezője a Training360 Kft. (székhely: 1117 Budapest, 

Budafoki út 56. A épület. III. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-970992; adószám: 23150041-2-43; 

kapcsolat: info@training360.com) (a továbbiakban: Szervező). 

1.2. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező saját weboldalán, azaz 

a https://training360.com weboldalon (Továbbiakban: Weboldal) közvetlenül történő, a kampányban 

és jelen Szabályzat 3.2 pontjában megemlítésre kerülő Azure és Cisco CCNA Tanfolyamok jelentkezése 

esetén Résztvevőkre a https://www.training360.com/altalanos-tanfolyami-es-garancialis-

feltetelek weboldalon megtalálható általános szerződési feltételek vonatkoznak. 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, valamint magyarországi lakó- vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a 

jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt a Szabályzat 3.2 pontjában megjelölt 

Tanfolyamok valamelyikén részt vesz. 



 
 

 

2.2. A Szervező a félreértések elkerülése végett kifejezetten rögzíti, hogy a Tanfolyamokra való 

jelentkezés esetén, amennyiben az adott Tanfolyam szabad hely hiányában már nem elérhető, úgy az 

Promócióban Résztvevő nem vehet részt. Amennyiben Résztvevő jelzi Szervező felé a Tanfolyamon 

való részvételi szándékát, úgy Szervező felajánlhat egy újabb időpontot. 

2.3. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a 

Promócióban szereplő Voucher igénybevételére csak a törvényes képviselő hozzájárulásával jogosult, 

a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. 

2.4. Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag 

a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. 

3.  A PROMÓCIÓ TÁRGYA 

3.1. A Résztvevő a Promóció keretén belül a jelen Szabályzat 3.2 pontjában megjelölt 11 (tizenegy) 

darab Tanfolyam közül jogosult választani, amely során ráadás Voucherben részesülhet a Szabályzat 3. 

és 4. pontjában megadott meghatározott feltételek szerint és időszak alatt. 

3.2 A Promócióban résztvevő Azure és Cisco CCNA Tanfolyamok (Továbbiakban: Tanfolyamok): 

1. Microsoft Azure alapismeretek 
2. Azure üzemeltetés 
3. Azure infrastruktúra fejlesztése 
4. Microsoft Azure Solution Architect technológiák 
5. Azure Solution Architect megoldások tervezése 
6. Azure DevOps megoldások 
7. Azure biztonsági megoldások 
8. Azure Developer - Associate vizsgafelkészítő workshop 
9. Data Engineering Microsoft Azure környezetben  
10. Relációs adatbázisok üzemeltetése Microsoft Azure környezetben 
11. Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v1.0 



 
 

 

 

 

3.3. Jelen Promóció keretén belül Résztvevő a megjelölt Tanfolyamok bármelyikén jogosult részt venni, 

figyelembevéve jelen Szabályzat 2.2 pontjában megjelölt feltételeket. A Promóció tárgyát képező 

ajándék Voucherből (Továbbiakban: Voucher) Résztvevőként 1 darab kapható, azzal, hogy amennyiben 

a Résztvevő a megjelölt Tanfolyamok közül másikon is részt kíván venni, úgy a jelentkezést követően 

újabb Vouchert kap. A Vouchert a Szervező a Résztvevő részére a Tanfolyam utolsó napjától számított 

3 munkanapon belül megküldi a Résztvevő által megadott e-mail címre. A Voucher mindig az adott 

Tanfolyamhoz kapcsolódó vizsgához biztosít gyakorló tesztet. Amennyiben Résztvevő más típusú 

vizsga Vouchert szeretne kapni, úgy jelentkeznie kell az adott Tanfolyamra. 

3.4. Az ajándék Voucher a készlet erejéig érhető el. Amennyiben Voucher már nem áll rendelkezésre, 

erről a Szervező köteles értesíteni Résztvevőt a Tanfolyamra való jelentkezést követően. A Voucher a 

beváltás napjától számított 180 napig érvényes.  

3.5.  A Szervező az ajándék Voucher használata közben felmerült hibáiért, hiányosságaiért kizárja a 

felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

3.6. A jelen Promóció a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Promóciós Időszak alatt, a 

Voucherek készleteinek erejéig tart. 

3.7. A Promóció kizárólag a Training360 Weboldalán történő Tanfolyam jelentkezésekre vonatkozik, és 

más promóciókkal, árkedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze. A Szervező 

kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Voucherek kizárólag a Szervező által 



 
 

 

üzemeltetett Training360 Weboldalon keresztül közvetlenül történő Tanfolyam jelentkezések során 

érvényesíthetők. 

3.8.  A jelen Promóció keretén belül 1 (egy) darab Tanfolyam jelentkezés során kizárólag 1 (egy) darab 

Voucher kapható a Promóciós Időszak alatt. 

3.9. A Voucherek másra át nem ruházhatók, valamint készpénzre, illetve más termékre át nem 

válthatók. 

4.  A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 

4.1. A Promóció 2021. szeptember 20. napján 08 óra 01 perctől – 2022. április 30. napján 23 óra 59 

percig, vagy a Voucherek készleteinek erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”). A 

VOUCHEREK KIZÁRÓLAG A 2021. OKTÓBER 1. UTÁN INDULÓ TANFOLYAMOK ESETÉBEN VÁLTHATÓK 

BE! 

4.2. Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban szereplő Voucherek 

készleteinek erejéig tudja biztosítani. 

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 

5.1. A Voucherekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a 

Voucherek biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

6. SZEMÉLYES ADATOK 

6.1. A Szervező általános adatkezelési tevékenységéről, illetve a Training360 Weboldalon történő 

vásárlásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységről a Résztvevő az alábbi linken 

tájékozódhat: https://www.training360.com/adatkezelesi-tajekoztato 



 
 

 

6.2. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező a 

Weboldal Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt adatokon felül nem kezel további személyes adatot. 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

7.1. A Voucherek biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, 

illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a 

Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb 

közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás 

időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett 

jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden 

esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges 

módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való 

részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a 

vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek. 

7.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Training360 Weboldalon, illetve az azt működtető 

szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért 

támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a Promócióval kapcsolatban, úgy ezen 

esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

7.4. A Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal és a Voucherek érvényesíthetőségének rajta kívülálló 

okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan 



 
 

 

használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

7.5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a 

Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy 

ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból. 

7.6. Amennyiben a Résztvevő a Tanfolyamra való jelentkezés véglegesítését megelőzően bezárja a 

böngésző ablakot vagy, amennyiben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, 

abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

7.7. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel 

nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik. 

7.8. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az 

alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve 

következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, 

nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik 

személyek követelését. 

7.9. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 



 
 

 

7.10. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, 

jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes 

mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy 

végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) 

elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést 

megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak 

minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel 

helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés 

célzott joghatásának. 

7.11. A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.training360.com/utalvanyok-

kedvezmenyek 

Budapest, 2022. január 1. 

 

Training360 Kft. 

Szervező 
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