
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 
 
 
A Nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a 2021. július 1-én induló „Bővítsd a 
kereted!” elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik. 
A Játék szervezője és lebonyolítója a HEVESTHERM HEVESI-HÚS Gyártó és Kereskedő Korlátolt 
Felelősségű Társaság, (továbbiakban Szervező). 
 
 
1. A Játékban résztvevő személyek 

 

1.1  
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes 
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a 
nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes 
cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 
1.2 
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint azok hozzátartozói, a 
Szervezővel viszonteladói partneri kapcsolatban álló cégek vezető tisztségviselői, megbízottjai, 
valamint azok hozzátartozói, továbbá a lebonyolításban közvetlenül résztvevő cég munkavállalói. 
 
1.3 
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat 
magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 
 
 
2. A Játékban történő részvétel feltételei 
 
2.1 
A Játék 2021. július 1. és november 30. között tart. A Játékban részt vesz az 1.2 pontban leírt 
kivételek figyelembevételével mindenki, aki a promóció ideje során Hevestherm terméket vásárol 
legalább bruttó 200.000 Ft értékben a Hevestherm bármelyik viszonteladó partnernél.  
 
2.2 
A vásárló bármelyik Hevestherm termék (ajtók, ablakok, teraszajtók, árnyékolók, kiegészítők) 
vásárlásával jogosult részt venni a nyereményjátékban.  
 
2.3  
A részvétel feltétele, hogy a vásárló a vásárlás során megadja e-mail címét a kereskedőnek. Az előleg 
beérkezése vagy a vásárlás megtörténte után a kereskedő e-mailben küldi el a vásárónak a 
feltölthető kódot.  
 
2.4 
További feltétel, hogy a Játékos legkésőbb 2021. november 30-ig ellátogat a 
www.hevesthem.hu/nyeremenyjatek domain alatti weboldalra és ott feltölti nevét, e-mail címét, 
valamint kódszámát. Egy játékos korlátlan számban több kódot is feltölthet, amennyiben a promóció 
ideje alatt több alkalommal is vásárol. 
 

http://www.hevesthem.hu/nyeremenyjatek


2.5 
Az érvényes részvételhez a Játékos kódfeltöltés előtt elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi 
tájékoztatót is, amelyet a megfelelő rubrikák kipipálásával tehet meg.  
 
2.6 
A Játékos azokon a sorsolásokon vesz részt, amelyekre a feltöltés időpontja után kerül sor. A fődíj 
sorsolásán az a Játékos is részt vesz, aki esetleg korábbi sorsoláson is nyert. 
 
2.7 
A Játékos csak saját nevére kiállított számlával vehet részt a játékban. 
 
2.8 
Céghez köthető vásárlás esetén a Játékos magánszemélyként is regisztrálhat. Ebben az esetben a 
nyeremény átvételéhez szükséges a munkaadó által kiállított és aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, 
hogy a Játékos a cég alkalmazottja, továbbá a játékos a vásárló cég tudomásulvételével és 
hozzájárulásával vesz részt a játékban. 
 
2.9 
Az érvényes részvételhez a játékosnak meg kell őriznie a vásárlást igazoló számlát. 
 
 
 
3. Sorsolások és nyeremények 
 
3.1  
A Hevestherm „Bővítsd a kereted!” elnevezésű nyereményjátéka 2021. július 1-től 2021. november 
30-án éjfélig tart. A Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján 
történik, egy erre alkalmas program segítségével.  
 
3.2  
A Játék ideje alatt összesen négy sorsolásra kerül sor az alábbiak szerint: 
 
100.000 Ft nyeremény  
Sorsolás: 2021. augusztus 16. 
 
100.000 Ft nyeremény  
Sorsolás: 2021. október 4. 
 
100.000 Ft nyeremény  
Sorsolás: 2021. november 30.  
 
Fődíj: 1.000.000 Ft 
Sorsolás: 2021. december 15. 
 
 
 
4. Nyertesek megállapítása és értesítése 
 
4.1 
A nyerteseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja. 



 
4.2 
A nyertes játékosokat a Szervező az kódfeltöltés során megadott e-mail címükre küldött elektronikus 
üzenetben (e-mailben) értesíti a nyertességük megállapítását követő 72 órán belül. 
 
4.3 
A nyertesek nevét és kódszámát a Szervező a sorsolásokat követő 72 órán belül közzéteszi 
weboldalán és Facebook oldalán. 
 
4.4 
Tekintettel az eltérő gyártási határidőkre – előfordulhat, hogy a nyertes a sorsolás időpontjában a 
nyertes az előleget befizette, rendelkezik kódszámmal, de még nem rendelkezik a nyeremény 
átvételéhez szükséges számlával. Ebben az esetben a Játékost értesítjük nyertességéről a sorsolást 
követően, ám a nyeremény átvétele a vásárlás megtörténtét igazoló számla bemutatását követően 
valósulhat meg. 
 
 
5. A nyeremény átvétele 

 
5.1 
A nyeremény jelképes átadására abban a kereskedésben kerül sor előre egyeztetett időpontban, ahol 
a vásárlás történt. A Játékos a személyazonossága igazolása, valamint a vásárlást igazoló számla 
bemutatása után jogosult a nyeremény átvételére. A nyereményt a nyertes által megadott 
bankszámlára átutalással teljesítjük. 
 
 
6. Adózás 
A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények 
fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 
 
 
7. Adatkezelés 
 
7.1 
A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják, hogy bizonyos adataik (név) nyilvánosak lesznek.  
 
7.2 
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott 
hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott 
elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.  
 
7.3 
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Szervező a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt az 
alábbi célokból kezelje, illetve feldolgozza:  
- teljes név: Játékos azonosítása, kódfeltöltés, és nyeremény átadása céljából;  
- e-mail cím: Játékos azonosítása, kódfeltöltés, Játékos értesítése a nyereményről, és a nyeremény 
átadása során szükséges kommunikáció céljából;  
- telefonszám: Játékossal történő egyeztetés, kommunikáció a nyeremény átadása céljából 
 
 
 



7.4  

A Játékos tudomásul veszi és hozzájárul, hogy nevét a Szervező a weboldalán és közösségi média 

oldalain nyilvánosságra hozza az alábbi célból: nyertes Játékos biztos tájékoztatása a nyertességéről, 

amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert a levelezőrendszere 

levélszemét (spam) vagy promóció, esetleg egyéb almappákba helyezi el az értesítést. 

 
7.5 
A megadott adatok kezelője a Szervező. A Játékosok Játék céljából kezelt adatait a Szervező a Játék 
lezárását követő 90 (kilencven) napig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön 
értesítés nélkül törli a nyilvántartásából. A Szervező a Játék lezárását követő 90 (kilencven) nap 
eltelte előtt az alábbi esettben törli a Játékos adatait:  
- a Játékos a 90 (kilencven) nap letelte előtt kéri az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlés iránti 
kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait. 
 
 
8. Felelősség kizárás 

 
8.1 
A HEVESTHERM HEVESI-HÚS Gyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárja felelősségét 
bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a 
honlapja (www.hevestherm.hu) neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. 
 
8.2 
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett 
megváltoztassák. 
 
8.3 
A Szervezők a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése 
esetén bármely játékostól megvonhatják. 
 
8.4 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 
Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó 
jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 
 
 
9. Visszaélések kizárása 
 
9.1 
Minden játékban résztvevő személy csak saját személyazonosságával vehet részt a játékban, a 
csoportos szerveződés, bármilyen csalás a játékból való kizárást vonja maga után. A Szervezők 
fenntartják a jogot, hogy vitás esetben kizárják a Játékost a sorsolásból. 
 
 
10. Információkérés 
 
10.1 
A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: marketing@hevestherm.hu 


