
 

 
 

Az 
AJÁNLÓ PROGRAM 2022 

elnevezésű promóció részvételi szabályzata 
 

1. A KRIO Intézet Zrt. (1026 Budapest, Kelemen László u. 12.) – a továbbiakban: Szervező – a jelen 
részvételi szabályzatban részletezett, AJÁNLÓ PROGRAM 2022 elnevezésű promóciós 
programot szervezi (a továbbiakban: Program). 

 
2. A Programban ajánlóként a KRIO Intézetnél őssejt tárolási szerződéssel rendelkező Ügyfeleink 

vehetnek részt (a továbbiakban: Ajánló), meghívottként pedig az általuk ajánlott azon 
cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban Meghívott), akik 
regisztrálnak az AJÁNLÓ PROGRAM 2022 elnevezésű promócióra. 

 
3. A Programban való részvétel érvényességének formai feltételei 
3.1. az Ajánló részéről: 

a) a szabályosan aláírt őssejt tárolási szerződés megléte a Szervezővel; 
b) legalább egy éve fent álló őssejt tárolás Szervező Laboratóriumában; 
c) tárolási díj éves konstrukcióban való fizetése; 
d) a szerződéshez kapcsolódó összes korábbi felmerülő díj rendezése; 
e) Szervező által biztosított egyedi AJÁNLÓ KÓD; 
f) Az AJÁNLÓ KÓD átadása Meghívott részére; 
g) az előzetesen megismert, jelen részvételi szabályzat elfogadása. 

 
3.2. Meghívott részéről: 

a) birtokában van az AJÁNLÓ KÓD-nak, amellyel regisztrál a Krio internetes Ajánló oldalán: 
https://ossejt.krio.hu/ajanlo; 

b) korábban még nem állt szerződéses kapcsolatban a KRIO Intézet Zrt.-vel; 
c) a kód átvétele és az Ajánló következő éves tárdíj számlájának kiállítása közötti időszaka alatt 

a KRIO Intézet Zrt. bármely köldökzsinórvér tárolására vonatkozó szerződésének megkötése 
és az ahhoz kapcsolódó induló díj szerződésszerű teljesítése. 

 
4. A Szervező a Programot 2021. december 15. napjától kezdődően visszavonásig hirdeti meg. 

 
5. Az AJÁNLÓ KÓD-ok kiküldése Szervező által Ajánló részére legkésőbb a tárolási díj számlájának 

kiállítását megelőző hónapban történik. 
 
6. Az Ajánló egy szerződésszámmal csak egyszer regisztrálhat a Programra, de több Meghívottat is 

ajánlhat, azaz többször adhatja át az AJÁNLÓ KÓD-ot, de csak egyszer érvényesítheti a 
sikeres ajánlás után járó díjkedvezményt. 

 
7. A Programban résztvevők az alábbi kedvezményben részesülnek: 

 
8. Amennyiben a regisztrált Ajánló megfelel a 3.1. pontban foglaltaknak és az általa ajánlott 

Meghívott teljesíti a 3.2. pont feltételeit, akkor az Ajánló részére a Szervező a megkötött 
köldökzsinórvér tárolására vonatkozó 2022-es éves tárolási díjat nem számlázza ki. Pénz 
visszatérítésnek nincs helye, illetve az árengedmény pénzre nem váltható. 

 
9. A Szervező az Ajánlót e-mailben értesíti, amennyiben a 8. pontban meghatározott kedvezmény 

érvényesítésének feltételei bekövetkeztek. 



 

 

10. Szervező fent tartja a jogot, hogy ha Meghívott a 3.2 pontban rögzített feltételekkel kötött 
szerződését őssejtlevétel hiányában felmondja, akkor Ajánló részére a programban való érvényes 
részvételi feltételek hiányában a 2022-es éves tárolási díjat kiszámlázza. 

 
11. Az árengedmény másra nem ruházható át. Az árengedmény utáni adó- és járulékfizetési 

kötelezettség a Szervezőt és a Programban résztvevőket a hatályos jogszabályok alapján terheli. 
 
12. A „Regisztráció” hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 

adatfeltüntetés, stb.), az elektronikus kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint az 
esetlegesen keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. 

 
13. A Szervező a Programra vonatkozó aktuális információkat a honlapján tünteti fel, illetve a jelen 

szabályzat is elérhető a https://ossejt.krio.hu/ajanlo oldalon a Program ideje alatt. 
 

14. A Szervező az adatkezelésre vonatkozó információkat a https://ossejt.krio.hu/ajanlo oldalon 
tünteti fel. 

 
15. Az AJÁNLÓ KÓD továbbküldésével Ajánló tudomásul veszi és elfogadja az AJÁNLÓ 

PROGRAM 2022 részvételi szabályzatát. 
 
16. A regisztrációval Meghívott tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi 

feltételt, illetve igazolja, hogy az AJÁNLÓ PROGRAM 2022 szabályzatában foglaltakat – a 
Programra történő regisztráció előtt – elolvasta és megértette. A jelen szabályzat elfogadásával a 
Meghívott elismeri továbbá, hogy a Programban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, 
vállalja továbbá, hogy a Szervezőt mentesíti minden olyan kár alól, amely abból adódott, hogy a 
jelen szabályzat szerinti bármely nyilatkozatát valótlanul tette meg. 

 
 

Budapest, 2021.12.15. 
 

KRIO Intézet Zrt. 
Szervező 


