
Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az AGRO.bio Hungary 
Kft. (9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 21.),( továbbiakban: Szervező) által szervezett 
„Nyerd meg a BactoFil T-JET permetezőszett egyikét” nyereményjátékra (a továbbiakban: 
Játék) az alábbi feltételekkel. 
 
A Játék szervezője és lebonyolítója az AGRO.bio Hungary Kft. (9700 Szombathely, Hollán Ernő 

utca 21.). 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el az abban foglaltakat. 

1.A Játékban résztvevő személyek 
 

II. NAK Szántőföldi Napok és Agrárgép Show rendezvény látógatóinak lehetőségük van részt 
venni a játékban abban az esetben, ha a helyszínen a Szervező standjánál kitöltik a „Nyerd 
meg a BactoFil T-JET permetezőszett egyikét” - nyereményjáték regisztrációs adatlap-ot A 
Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 
lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely 
feltétele (továbbiakban: Játékos). 
 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 
azok közeli hozzátartozói. 

• 16 év alatti kiskorú személyek 
 
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve 
az adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően 
visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. 
 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a 
valóságnak. 

2. Játék leírása, részvételi feltételek 

A Játékban azok vehetnek részt, akik: 

• hiánytalanul kitöltötték a regisztrációs adatlapot 

• hozzájárultak a személyes adataik szervező általi kezeléséhez a 8. pontban részletezett 
adatkezelés cljából. 
 
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a jelentkezés 
időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. Egy Játékos egy regisztrációs adatlapot 
adhat be, és a Játékosok közül a Szervező kézi sorsolással választja ki az ajándékot nyerő 3 
Játékost.  



 
3. Játék időtartama 

A Játék 2018. szeptember 20. 10:00-órakor indul és szeptember 21. 15:00 óráig tart. A 

regisztrációk beérkezési határideje: 2018. szeptember 21. 15:00 óra. 

4. Nyeremény 

A Játék nyereménye nyertesenként 1, azaz egy darab komplett frontfüggesztett 600 literes 
BactoFil T-JET permetező szett . 

A nyeremény tulajdonjoga a nyeremény átadásáig másra át nem ruházható és pénzre át nem 
váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a 
szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. 
 
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további 
adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény 
felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek 
megfizetését. 
A Szervező az itt megjelölt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol 
ki. 

5. Sorsolás 

A nyeremény sorsolására 2018. szeptember 21. napján a nyereményjáték lezárása után a 

helyszínen kézi sorsolással történik, az AGRO.bio Hungary Kft. 3 munkavállalójából álló 

sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv 

készül.  

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 3 nyertest sorsol ki. 

6. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 3 
munkanapon belül értesítjük. 

A Szervező az ajándék nyerteseinek nevét a Facebook oldalán 
(www.facebook.com/agrobiohungary) és weboldalán (http://agrobio.hu/hu) is közzéteszi a 
sorsolástól számított 3 napon belül. 

7. Nyeremények átadása 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 
legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása 
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény 
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 

http://www.facebook.com/agrobiohungary
http://agrobio.hu/


A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, 
a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) 
másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és 
Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel 
kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a jelentkezőt, aki nem felel meg a 
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

8. Adatkezelés 

Adatkezelés célja  
− Az adatkezelő ügyfélkörének építése, ajánlatainak hírlevél alapú eljuttatása a 

résztvevőhöz. 
− A személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló természetes személy adatainak 

felhasználása a nyereményjáték sorsolásán 
− A sorsolás nyertesének megjelenítése az adatkezelő közösségi médiában történő 

megjelenítése (kép és hanganyaggal). 

Adatkezelés jogalapja: 
Mindhárom cél esetében hozzájárulásos jogalap. 
Az érintett bármelyik cél tekintetében önállóan is érvényesítheti a személyes adatai feletti 
önrendelkezési jogát. 

Adatkezelés ideje: Visszavonásig 

 
Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával 
történik. Az adatkezelésről részletesebb információt honlapunkon a http://agrobio.hu/hu// 
adatvédelem menüpont alatt olvashat.  

 

Budapest, 2018.08.23.  

AGRO.bio Hungary Kft. 
Szervező 

 


