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NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT  

 

1. Szervezés és lebonyolítás 

A promóciós játék szervezője a LUX Hungária Kereskedelmi Kft. (székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 

5/A; e-mail: info@luxhungaria.hu; továbbiakban: „Szervező"), amely a promóciós játék 

lebonyolítása során a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.   

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem 

kapcsolódik a Facebookhoz, a Facebook így nem felel az esetleges károkért sem.  

 

2. Részvételi feltételek 

A promóciós játékban azok a 18 éven felüli, Magyarországon tartósan letelepedett természetes 

személyek vehetnek részt, akik 2020. 10. 7. és 11. között a CONSTRUMA 39. Nemzetközi 

építőipari szakkiállításon a papír alapú nyereményszelvény kitöltésével regisztrálnak a 

nyereményjátékra. Egy személy vonatkozásában csak egy regisztráció vehető figyelembe.  

A játékban résztvevő a regisztráció során elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatot és kijelenti, 

hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte.  

 

3. A játék időtartama 

A játék időtartama: 2020. 10. 7. és 11. között a Construma rendezvény ideje alatt.  

  

4. Nyeremény 

A játékban a Szervező 1 DB aeroguard sense légtisztítót és 10 db zuhanyfejet sorsol ki a 

regisztrálók között. A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, nem cserélhető , 

azzal, hogy ha olyan személy nyeri meg a fődíjat képező légtisztítót, aki már rendelkezik egy 

teljesen azonos márkájú és típusú légtisztító géppel, úgy a gép árát ajándékkártya formájában 

térítjük vissza a nyertes számára. Az azonos gép meglétét a vásárlást igazoló számlával, vagy 

garanciajeggyel szükséges igazolni. 

A Szervező a nyerteseket 2020.  október 30-án 12 órakor sorsolja ki, a székhelyén. A játékosok 

között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező három tagú 

sorsolási bizottsága előtt. Két pótnyertes sorsolása is történik, akik a  sorrendben megelőző 

nyertesek meg nem felelése (kizárása) esetén lépnek elő nyertesnek. 

A játék nyertese a sorsolás napján e-mail üzenetben kap értesítést a nyeremény átvételének 

részletes feltételeiről.  
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5. Adózás és költségek 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremények 

kézbesítésével járó költséget szintén a Szervező viseli.  

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

fizetési kötelezettség nem terheli.  

 

6. Kizárás 

Jelen játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk.  8:1. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti közeli hozzátartozói1. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik valótlan 

adatokat adnak meg, illetve megsértik a részvételi feltételeket.   

A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjátéki szabályzatban szereplő bármely 

feltételnek nem felel meg. 

A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes, aki a Szervező kétszeri próbálkozása ellenére az 

általa megadott elérhetőségen vagy elérhetőségeken nem elérhető. 

A résztvevő játékos a jelen nyereményjátéki szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a 

Szervező a jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely tovább i 

figyelmeztetés, vagy felhívás nélkül jogosult a résztvevő kizárásáról dönteni és a nyereményt 

visszakövetelni. A kizárásról a Szervező a résztvevőt e-mail üzenet útján értesíti.  

 

7. Hatálybalépés és egyéb rendelkezések 

A Szervező a jelen nyereményjátéki szabályzatot módosíthatja a résztvevők egyidejű tájékoztatása 

mellett. 

A résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt a Szervezőnek  az 

info@luxhungaria.hu e-mail címre írt levél útján kérhetnek. 

A jelen nyereményjáték szabályzat a https://www.luxinternational.com/hu/adatvedelmi-

feltetelek oldalra történő feltöltés napján lép hatályba. 

 

                                                            
1 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha - és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 
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