A „Frühwald 90 éve Jubileumi
nyereményjáték” hivatalos
Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője
A „Frühwald 90 éve Jubileumi Nyereményjáték” ( továbbiakban: „Játék”) szervezője
a Frühwald Kft. (székhely: 5600, Békéscsaba, Berényi út 136/1.; adószám: 11042349204), a továbbiakban: „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező
végzi.
A játékban való részvétel a Játék ezen hivatalos szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar lakcímmel és a
magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feltételeket.
A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban szereplő
összes feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét,
telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az
Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező cég tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
3. A Játék időtartama:
· A játék 2020. március 31-től 2020. november 30-ig tart.

4. A Játék menete
4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosnak az akció időtartama alatt vásárolnia kell a Frühwald Kft. Jubileumi Akciós kiadványában meghirdetett termékek
valamelyikéből legalább 100 000 Ft értékben.
A vásárlást igazoló számlát pedig – 2020. december 5-ig - visszaküldi a következő
e-mail címre: nyeremenyjatek@fruehwald.hu
A nyeremények a következők:
• A főnyeremény 1 db Wellis Sun Family P&P jakuzzi napfénytetővel.
További nyeremények:
• 1 x 90 m2 Tiziano teraszlap
• 1 x 90 m2 Finessa teraszlap
• 90 db ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db baseballsapka, 1 db ivókulacs, 1
db strandtörölköző
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az ajándékcsomagban szereplő nyeremények
megjelenésükben eltérjenek a fotókon szereplőktől.
A nyerteseket közjegyző jelenlétében tartott sorsolás útján választjuk ki
2020. december 14-én.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését
nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult
részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben egy Játékos bármely okból nem felelne meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség
nem terheli.

4.2. Nyertesek kiválasztása
A Játék lezárását követően a nyertesek a következőképpen kerülnek kiválasztásra:
A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező az érvényesen regisztrált Játékosok közül közjegyző jelenlétében sorsolja ki a nyerteseket. A sorsolás
időpontja: 2020. december 14. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a
Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.
Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
4.3. Nyeremény átvétele
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti a nyertesek kisorsolását követően – 2020. december 18-ig – majd a nyertes visszajelzése
hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést
követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a
nyeremenyjatek@fruehwald.hu címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben
a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül
a Játékból. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető”
vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor.
Nyeremények kézbesítése
A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, a
nyeremenyjatek@fruehwald.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyeztetjük. A
nyereményt a Szervező a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott
kézbesítési címére kézbesíti. Szervező a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg,
a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.

5. A Nyeremények
• A főnyeremény 1 db Wellis Sun Family P&P jakuzzi napfénytetővel.
További nyeremények:
• 1 x 90 m2 Tiziano teraszlap – választható színben
• 1 x 90 m2 Finessa teraszlap – választható színben
• 90 db ajándékcsomag, melynek tartalma csomagonként: 1 db baseballsapka, 1
db ivókulacs, 1 db strandtörölköző
A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező
rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény
igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem
eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem
érvényesíthető.
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely
annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely
okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.
6. Személyi jövedelemadó, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti
a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a
nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék
megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási
költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
7. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával
/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major”
esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.
A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy a Szervező publikálja Játékos nevét a médiában és egyéb promóciós célokat
szolgáló anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá,
hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a
fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható,
készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem
értékesíthető tovább.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely
Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval
élnek.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a
nyeremenyjatek@fruehwald.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.
Budapest, 2020. március 30.

