Promóciós Nyereményjáték Szabályzata
A Promóciós Nyereményjáték – a továbbiakban: nyereményjáték – célja és lényege: A játék
célja a Normbenz Magyarország Kft. szervező (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 13. B.
ép., cégjegyzékszám: 01-09-7187278, adószám: 13100595-2-44, továbbiakban Szervező) által
üzemeltetett LUKOIL töltőállomásokon forgalmazott termékek, elsősorban TopN
üzemanyagtermékek népszerűsítése, ismertségének bővítése, eladás növelése.
A játékban azok a 18. életévüket betöltött vásárlók vehetnek részt, akik a Szervező által
üzemeltetett, a nyereményjátékban történő részvételre kijelölt LUKOIL töltőállomásokon részt
részt vesznek a Szervező 2018. május 7. napjától 2018. augusztus 26. napjáig tartó Bellora
promóciós pontgyűjtő akciójában és a pontgyűjtő bélyegek felhasználásával legalább 1
promóciós Bellora terméket vásárolnak a promóciós pontgyűjtő akcióban, és a promóciós
termék megvásárlásakor a kapott részvételi jegyet az azon megjelölt adataikkal kitöltve a
töltőállomáson kihelyezett lezárt gyűjődobozba bedobják. Az életkor igazolására a
nyereményjátékban résztvenni kívánó személy a Szervező töltőállomáson dolgozó
alkalmazottja felhívására köteles személyazonosító okmányát (személyi igazolvány, útlevél
vagy kártyaformátumú vezetői engedély) bemutatni. Az azonosító okmány bemutatásának
megtagadása esetén a vásárló a nyereményjátékban nem vehet részt. Egy vásárló több részvételi
jeggyel is részt vehet a játékban. A részvételi jegy érvényességéhez a következő adatok
megadása szükséges: teljes név, lakcím, e-mail cím és/vagy telefonszám. A hiányosan kitöltött
részvételi jegy érvénytelen, a nyereményjátékban nem vesz részt!
A nyeremény három db. kétszemélyes milánói hétvége.
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•

vontkozó

információk:

Retúr repülőút 2 személyre Milánóba
Szállás egy 4 csillagos szállodában, reggelivel
Felhasználási időszak: 2018. november -2019. március között

A nyeremény felhasználásával kapcsolatos részletes információkról a nyertesek a sorsolás után
követlenül kapnak tájékoztatást.
A nyeremény felhasználásához érvényes útiokmány megléte, és az Európai Unio területén,
legalább Magyarország és Olaszország területén történő szabad mozgás és utazás lehetősége
szükséges.
A játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó
bejelentésköteles játéknak minősül. A nyereményt személyi jövedelemadó és járulékfizetési
kötelezettség terheli, amelynek a Szervező illetve közreműködője tesz eleget, a résztvevőt
fizetési kötelezettség nem terheli.
A játék időtartama: 2018. május 7. – 2018. augusztus 26.
A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a nyereményjáték
szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a
felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A nyereményjátékból ki
vannak zárva továbbá a nyereményjáték nyereményeit biztosító harmadik fél vezető
tisztségviselői és a nyereményjáték megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen
személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói A nyreményjátékban a résztvevők

kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt. Amennyiben a résztvevő nem a saját adataival vesz
részt a játékban, a játékkal kapcsolatos, profil használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Ebben az esetben a Szervező
jogosult a más adatait, vagy valótlan adatokat megadó résztvevő kizárására. Minden résztvevő
annyiszor vehet részt a játékban, ahányszor a fenti részvételi feltételeket teljesíteni tudja. A
játék nyertesei azon résztvevők közül kerülnek kisorsolásra, akik az előírt részvételi
feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.
A lezárt gyüjtőedények felnyitása és a résztvevők közül a nyertesek nyilvános kisorsolása
közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén (1068 Budapest, Benczúr utca 13. B. ép. 2018.
szeptember 14-én 14:00 időpontban kerül sor. A nyeremények átvételével és felhasználásával
kapcsolatos részletes információkról Szervező a sorolást követően a sorsoláson részt vevő
nyertes esetén személyes, egyéb esetben telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvételt követően
tájokoztatja a nyerteseket. A nyertes a nyeremény átvételét megtagadhatja.
A nyereményeknek a Szervező nem forgalmazója, a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági
jogokat a résztvevő nem a Szervezővel, hanem a nyereményt biztosító Eu.promotions Central
Europe Kft.-vel (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 141. Danubius Házak I. Irodaház,
cégjegyzékszám: 01-09-947175, adószám: 22973320-2-41) szemben gyakorolhatja. A
nyereményre jogosító okirat átvételét követően a nyertes a nyereménnyel kapcsolatos minden
kérdéssel, problámával, észrevétellel kizárólag az itt megjelölt elérhetőségeken a nyereményt
biztosító Eu.promotions Central Europe Kft.-hez fordulhat. Szervező a nyerteseket a sorsolást
követő 1 napon belül a megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti a nyereményről és
a nyeremények átvételének módjáról. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési,
kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. A
nyereményeket az e-mail értesítés Szervező általi elküldését követő 30 napon belül lehet
átvenni, a Szervező székhelyén, az általa üzemeltetett LUKOIL töltőállomásokon, vagy a felek
által egyeztetett egyéb módon. Amennyiben a résztvevő hibás, valótlan adatot ad meg, vagy az
értesítő e-mailt a résztvevő érdekkörében felmerülő okból nem kapja meg, ezért értesítés
sikertelen, az értesítő e-mail elküldését követő 30 napon belül a Szervező kötelezettsége a
nyeremény átadására megszűnik. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem
vett nyeremények felhasználásáról döntsön. A Szervező nem köteles az át nem vett
nyereményekre újabb sorsolást tartani. A nyeremények pénzre át nem válthatóak.
Adatkezelés:
A nyereményjátékban résztvevő személy a részvételi jegy kitöltésével és a zárt gyűjtőedénybe
történő bedobásával kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja jelen a nyereményjáték
játékszabályzatát, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a játékban résztvevő személyes adatait
a nyereményjáték lebonyolítása céljából jelen játékszabályzatban meghatározott módon
felhasználja és kezelje. Az adatkezelés jogalapja a résztevő önkéntesen megadott hozzájárulása.
A nyertes résztvevő vonatkozásában a nyeremény átvétele, felhasználása, valamint az
adókötelezettség teljesítése érdekében szükséges a személyes adatoknak a nyereményt
biztosító, a Szervezővel együttműködő Eu.promotions Central Europe Kft részére történő
továbbítása. A személyes adatok fenti célből Eu.promotions Central Europe Kft részére történő
átadásához és általa a megjelölt célból történő kezeléséhez a nyertes résztvevő a
nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárul.
A nyereményjátékban nem nyertes résztvevők személyes adatai kizárólagy a részvételi jegyen
kerülnek rögzítésre, amelyek a sorsolás után, a nyereményjáték lezárulását követő ..... napon

belül megsemmisítésre kerülnek. A nyertesek adatait kizárólag a nyeremény átvétele és
felhasználása, illetve a szükséges adókötelezettség teljesítése céljából a Szervező
közreműködője, a nyereményt biztosító Eu.promotions Central Europe Kft. az adózásra
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezése szerinti tartalommal és ideig tartja nyílván,
használja fel, és kezeli.
A nyereményjáték időtartama alatt a résztvevő nem kérheti az általa kitöltött és a lezárt
gyűjtőedénybe bedobott részvételi jegyének játékból történő kivonását és megsemmisítését. A
nyertes résztvevő a sorsolás utan kérheti a részvételi jegy azonnali megsemmísítésével
adatainak azonnali törlését a Szervezőtől, de ez a nyeremény átvételét és felhasználását kizárja
és a nyeremény átvétele megtagadásának minősül.
A jelentkezés során megadott adatok kezelésének kizárólagos célja a nyereményjáték
szervezése és bonyolítása, a nyertesek kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése, és a
nyeremény átadása, illetve igénybevételének lehetővé tétele. Az adatok kezelése a Szervező
székhelyén, fióktelepén, telephelyén, a nyertes résztvevő esetében a nyereményt biztosító
Eu.promotions Central Europe Kft. székhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos
döntéseket a Szervező, a nyertes résztvevő esetében a nyereményt biztosító Eu.promotions
Central Europe Kft. hozza meg. A Szervező és a nyereményt biztosító Eu.promotions Central
Europe Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által
vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási számát annak kézhezvételét
követően Szervező a jelen játékszabályzat mellékleteként a játékszabályzattal egyező módon
közzéteszi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ
el. A Szervező jogosult kizárni nyereményjátékból azt a résztvevőt aki megsérti a jelen
játékszabályzat rendelkezéseit. A Szervező a nyereményjáték részvételi feltételei
változtatásának jogát fenntartja. A résztvevő csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A
Szervező nem vállal felelősséget a résztvevőt ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek
abból adódtak, hogy a résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el. A résztvevő a
nyereményjáték valamint a nyeremény felhasználása során köteles tiszteletben tartani a
hatályos jogszabályokat, és a nyereményjáték valamint a nyeremény igénybevétele során
köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit
sérti. Ezen belül a résztvevő köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez
fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá
eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták,
használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat, valamint
nyeremény felhasználása során a szálláshely szabályait is. A nyeremény felhasználása során a
nyertes köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely a külföldi utazások során általában
elvárható, ideértve a biztosítás megkötését is. Nyertes a nyeremény felhasználása során saját
felelősségére jár el, Szervező a nyertest ért esetleges károsodásokért, balesetekért, a nyertes
által harmadik személynek okozott károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A
nyeremény igénybevétele lehetőségének esetleges meghiúsulásáért a Szervező nem tartozik
felelősséggel, az igénybevétel meghiúsulása esetén az utazással kapcsolatos igazolt kárai
megtérítéséért a nyertes a nyereményt biztosító Eu.promotions Central Europe Kft.-hez
fordulhat. Valamennyi résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a
Szervező érdekeit sérti.
A jelen játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.

