RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
TIMAC AGRO TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TUDÁSKÖZPONT HÁLÓZAT RENDEZVÉNYSOROZAT NYEREMÉNYJÁTÉKA
1.

A Timac AGRO Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: 13-09107242, adószám: 13541985-2-13, a továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos
nyereményjátékot indít (a továbbiakban: Ajándéksorsolás) a Tápanyag-gazdálkodási
Tudásközpont Hálózat rendezvénysorozata (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) keretében.

2.

A játékban, 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a 8. pontban meghatározott
személyek körébe nem eső természetes személyek és gazdasági társaságok, azaz vásárlók (a
továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a 3. pontban leírt játékmechanizmus feltételeinek
megfeleltek. (Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyek és Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok vehetnek részt a
játékban.) Ha a Nyertes a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes
személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a
nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes egy gazdasági társaság a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre feljogosított meghatalmazottja jogosult.

3.

Játékmechanizmus, részvételi feltételek a Rendezvényeken történő sorsolásokon:
A Rendezvénysorozat keretében 5 különböző időpontban 5 helyszínen kerül sor rendezvény (a
továbbiakban: Rendezvény) megszervezésére.
Az a személy, aki a Rendezvénysorozat bármely helyszínén megrendezésre kerülő Rendezvényen
személyesen jelentkezik és résztvesz, a jelentkezési lap kitöltésével az Ajándéksorosolásban
résztvevő, egy darab számozott tombolaszelvényre lesz jogosult. Ezen tombolaszelvényt a
résztvevő a jelentkezési lap kitöltését követően veheti át (a továbbiakban: Játékos). A Játékos a
tombolaszelvény átvételével kifejezi az Ajándéksorsoláson történő részvételi szándékát és ezzel
hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a Szervező az Ajándéksorosolásra vonatkozó
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Az Ajándéksorsoláson az átvett
tombolaszelvények számai vesznek részt.
A Rendezvény helyszínen személyesen jelentkezni, a tombolaszelvényt átvenni és ily módon az
Ajándéksorsolásban részvenni a Játékos a Rendezvényen történő sorsolás megkezdéséig tud.
Minden Rendezvényen az adott Rendezvényen résztvevő Játékosok tombolaszelvényeinek
számai közül díjanként egy darab kerül kihúzásra. A díj átvétele kizárólag a Rendezvény
helyszínén a sorsolás időpontjában lehetséges. A díj átvételére az a Játékos jogosult, aki a szám
kisorsolását követően a helyszínen a sorsoláskor a kihúzott számmal azonos számú
tombolaszelvényt bemutatja, azaz a nyertes tombolaszelvénnyel rendelkezik. Amennyiben a
szám kihúzását követően a sorsoláskor a Játékos a nyertes tombolaszelvényt felmutatni nem
tudja vagy a Játékos nincs jelen, a díj átvételére nem jogosult, a kihúzott szám kizárásra kerül az
Ajándéksorsolásból, a tombolaszelvény a Játékost nyereményre nem jogosítja a továbbiakban.
Ilyen esetben újabb szám kerül kihúzásra mindaddig, amíg a díjat a nyertes tombolaszelvénnyel
rendelkező Játékos a sorsoláson személyesen át nem tudja venni.
A Rendezvényen történő sorsoláson Rendezvényenként az alábbi nyeremények kerülnek
kisorsolásra:

1. díj: 50 ha YIELD SERVICE szolgáltatás 200.000 Ft értékben, amely 2019. december 31. napjáig
vehető igénybe
2. díj: 10 l FERTIACTYL STARTER
3. díj: 1 üveg MOET francia pezsgő
Minden sorsoláson a Játékosok részére átadott tombolaszelvények számai vesznek részt,
amelyeket a Szervező egy üres uránában helyez el. Ezekből a Szervező által kijelölt személy
anélkül, hogy az urnában lévő számokat láthatná, egy számot húz ki kézzel az urnából.
4.

A nyeremények másra nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók, vissza nem válthatók.
Az ajándéksorsoláshoz kapcsolódó és a nyeremények után fizetendő, a Szervezőt terhelő adót a
Szervező fizeti, míg minden egyéb a nyeremények után vagy azok átvételéből eredő mindenféle
adó, járulék vagy egyéb díj (így az ajándékozási illeték is) megfizetésének kötelezettségét a
nyertes viseli.

5.

A Játékos téves, hiányos vagy egyéb módon nem megfelelő adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező kizárhatja továbbá azt a játékost, aki vagy akinek a
részvétele nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, valótlan,
kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg.

6.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:
- a Timac AGRO Hungária Kft. munkavállalói, azok a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói és a mindezen személyek részvételével működő
gazdasági társaságok, valamint ezek munkavállalói
- a Szervezővel forgalmazási szerződésben álló üzleti partnerek
- a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő társaságok és azok munkavállalói,
illetve azok Ptk. 8:1.§ (1) 1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

7.

A nyereményjátékról információk találhatóak a következő kommunikációs eszközökön:
óriásplakát, kupon, A1 plakát, szórólap, illetve a www.timacagro.hu weboldalon.

8.

Játékos az Ajándéksorsoláson történő részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező a
nyertes nevét, címét (csak város), fényképét, és nyereményét, az erről készült filmfelvételt,
facebook közvetítést a www.timacagro.hu weboldalon, a Szervező facebook oldalán, valamint
hírlevelében megjelenítse.

9.

A Játékos a tombolaszelvény átvételével, valamint a jelentkezési lap erre vonatkozó részének
kitöltésével elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályok a www.timacagro.hu weboldalon ismerhetők
meg.
11. A Szervező a játékszabályzat részvételi feltételeket nem érintő pontjait jogosult módosítani.
12. A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk. Az esetleges
nyomdai hibákért és eltérésekért a Szervező nem vállal felelősséget.
13. Ügyfélszolgálat a +36 (20) 272 9404-es számon, munkanapokon 09:00-16:00 hívható.
Budaörs, 2019. június 3.

