2019 GÖRDÜLJ VELÜNK NYEREMÉNYJÁTÉK
Játék- és részvételi szabályzat
Játékleírás:
A REVCO Magyarország Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5. (továbbiakban
Szervező) 2019. szeptember 21. és 2019. november 15. között a jelen szabályzatban
részletezett nyereményjátékot szervezi azon vásárlók között, akik az említett
időszakban bármely REVCO Magyarország Kft. terméket forgalmazó és az
akcióban résztvevő üzletben - a nyereményjáték időtartama alatt alkalmanként
minimum bruttó 60.000 Ft értékben vásárolnak a REVCO Magyarország Kft.
alábbi termékeiből: REVCO NEO termékcsalád, Revco Vario termékcsalád, REVCO
SILICON termékcsalád és ReMix lábazati vakolat.
Minden, bruttó 60.000 Ft után 1 db REGISZTRÁCIÓS LAPOT tölthet ki a vásárló, a
vásárlás több tételből és időpontból is állhat. A REGISZTRÁCIÓS LAPOT jól
olvashatóan kell tölteni, majd az adott kereskedésben kihelyezett gyűjtővödörbe
kell a kitöltés után bedobni.
Kötelezően kitöltendő rovatok:
Vásárló neve, vásárló címe, telefon, e-mail, dátum, aláírás, forgalmazó pecsétje. A
játék lebonyolításában valamennyi REVCO Magyarország Kft. terméket
forgalmazó üzlet részt vehet, kivétel, ha írásban az AKCIÓ megkezdését megelőző
napig a forgalmazó cég képviselője ellentétes nyilatkozatot tesz.
A promóció időtartama:
2019. szeptember 21. üzlet nyitásoktól 2019. november 15. üzlet zárásokig.
A részvétel feltételei:
A játékban részt vehet minden olyan cég vagy magánszemély, aki 2019.
szeptember 21. és 2019. november 15. között bármely REVCO Magyarország Kft.
terméket forgalmazó és az akcióban résztvevő üzletben minimum bruttó 60.000
Ft értékben vásárol a REVCO Magyarország Kft. alábbiakban meghatározott
vakolataiból:
- REVCO NEO vakolat termékcsalád összes eleme
- REVCO VARIO vakolat termékcsalád összes eleme
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- REVCO SILICON vakolat termékcsalád összes eleme
- REVCO ReMix lábazati vakolat
Egy játékos a játékban minimum bruttó 60.000 Ft érték után kapott, kitöltött
REGISZTRÁCIÓS ADATLAPPAL korlátlanul is részt vehet, amennyiben azon
minden részt a kért kötelező adatokkal kitölt.
A játékban való részvétel a hivatalos Játék- és részvételi szabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője /
gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes nyertes a nyeremény
átvételére a törvényes képviselőjével/gondnokával együtt – ill. a törvényes
feltételek szerint a törvényes képviselő/gondnok egyedül – jogosult.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
akcióiból azt, aki bármely Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást,
vagy azok kísérletét követi el. A Játékban kizárólag devizabelföldi természetes
személy vehet részt. A játékból ki vannak zárva a REVCO Magyarország Kft.
alkalmazottai, azok családtagjai, és a REVCO Magyarország Kft. szerződött
partnerei.
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes, nyertesek a REGISZTRÁCIÓS
ADATLAP-on feltüntetett adatok alapján a vásárlás tényét (blokkal vagy számlával)
igazolják a szervező felé. Olvashatatlan írás esetén az adatok nem megadottnak
tekintendők, a nyeremény sorsolásból az a REGISZTRÁCIÓS ADATLAP-ot kitöltő
vásárló kizárásra kerül.
Nyeremények:
A nyereményjátékban résztvevők között közjegyző jelenlétében az alábbi
nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Fődíj:
2 db elektromos meghajtású roller (típus nem meghatározott, később kerül
kiválasztásra) értéke nagyságrendileg bruttó 129.900 Ft/db.
2. díj:
3 db hagyományos roller (DECATHLON OXELO) értéke nagyságrendileg bruttó
21.990 Ft/db.
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Sorsolás:
A játék sorsolásának helyszíne: REVCO Magyarország Kft., 2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy út 5.
A sorsolás időpontja: 2019. november 29., 1000 óra.
A sorsolás 3 tagú bizottság előtt, közjegyző jelenlétében, kézi húzással történik.
A 3 tagú bizottság tagjai:
Elnök: Pintér Endre
Tagok: Barna Zita, Lestár Mónika
A forgalmazó partnereknél kihelyezett gyűjtővödörből a Partner és a REVCO
Magyarország Kft. területi képviselője a gyűjtőbe bedobott REGISZTRÁCIÓS
LAPOK darabszámát jegyzőkönyvezi.
A területi képviselőink és a Partner által lezárt borítékok és a jegyzőkönyvet az
akció vége (2019. november 15.) és a sorsolás közötti időpontban átadják a sorsolási
bizottság tagjainak.
A sorsolás menete:
1. A sorsolást megelőzően a 3 tagú bizottság tagjai 2019. november 29-én felnyitják
a borítékokat. Azok a részvételi adatlapok, melyek hiányosak, hibásak vagy
olvashatatlanul lettek kitöltve, kiválogatásra kerülnek. Ezek darabszámát a
bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. A hibás adatlapokat egy borítékban lezárják és a
többivel azonos időpontig megőrzik, majd megsemmisítik.
2. A gyűjtővödörből a közjegyző és a bizottság tagjainak jelenlétében az elnök
húzza ki a nyerteseket.
A nyertesek kihúzásának sorrendje:
1. Elektromos roller 1.
2. Elektromos roller 2.
3. Hagyományos roller 1.
4. Hagyományos roller 2.
5. Hagyományos roller 3.
Tartalék nyertesek sorsolása:
Összesen 10 tartalék nyertes kerül kisorsolásra az alábbi sorrend szerint:
Elektromos roller 1. - két tartalék nyertes
Elektromos roller 2. - két tartalék nyertes
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Hagyományos roller 1. - két tartalék nyertes
Hagyományos roller 2. - két tartalék nyertes
Hagyományos roller 3. - két tartalék nyertes
A tartalék nyertesek között sorrendiség áll fenn, azaz minden díjra első-második
stb. pótnyertes kerül meghatározásra.
A tartalék nyertesekkel szemben a nyertesekkel szembeni követelmények
változatlanul élnek.
A pótnyertesek az adott nyereményre az alábbiak szerint válnak jogosulttá:
-ha az adott nyeremény nyertesének adatai nem valósak,
-ha a nyertes az e-mail üzenetre sem reagál,
-ha az adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri a nyertes,
-ha bármely, a jelen részvételi és játékszabályzatban foglalt – egyéb feltételnek
nem felel meg.
Ha a sorsolás sorrendje szerinti nyerőosztályonként kisorsolt nyertes és
tartaléknyertes sem felel meg a feltételeknek, akkor azon nyeremény
tekintetében a játék meghiúsultnak tekintendő.
A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása:
A Szervező a nyertest először telefonon, majd/vagy e-mailben a REGISZTRÁCIÓS
LAPON megadott elérhetőségeken értesíti a sorsolástól számított legkésőbb
14 munkanapon belül. Tartaléknyertes értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik
jogosulttá az adott nyereményre.
A nyertesek névsorát a sorsolást követően legkésőbb 15 munkanap múlva a
Szervező közzéteszi a www.revco.hu weboldalán és a Revco Magyarország
Facebook oldalán https://www.facebook.com/revcokft/ .
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül
biztosítja. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a
nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön.
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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, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.
A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A nyeremény másra át nem ruházható. A Szervező a nyeremény tekintetében
szavatosságot nem vállal. A nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a
nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény
átadásakor a nyertes számára megjelöl.
Egyéb:
Minden egyéb felmerülő kérdésben a 3 tagú bizottság a kérdés felmerültekor
szavazással dönt.
Adatvédelem:
A játékos személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor
önkéntes.
A nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
ellenszolgáltatás nélkül a szervező a nyereményjáték lebonyolítása, illetve, további
saját marketing-, reklám tevékenysége (saját célra, közvetlen üzletszerzési,
tájékoztatási és piackutatási) céljából nyilvántartásba vegye, felhasználja,
információt,
hírlevelet
vagy
kiadványokat
továbbítson
a
megadott
elérhetőségekre.
A nyertes hozzájárul, hogy adatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján a nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában
rögzítse, kezelje.
A nyertes egyben hozzájárul ahhoz, hogy neve és településének megnevezése a
www.revco.hu és https://www.facebook.com/revcokft/ nyereményjáték oldalán
nyilvánosságra kerüljön.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését,
helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: info@revco.hu
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Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati
lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Kelt: Szigetszentmiklós, 2019. szeptember 09.
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