Nyereményjáték akció – fogyasztói verseny
szabályai és feltételei
Jelen dokumentum célja és tárgya az alábbiakban meghatározott nyereményjáték akció
– fogyasztói verseny (továbbiakban: „akció” vagy „nyereményjáték akció”) szabályainak
meghatározása. A résztvevő az akción való részvételével fenntartás nélkül egyetért ezen
Nyereményjáték akció – fogyasztói verseny szabályaival és feltételeivel (továbbiakban:
„Szabályzat”) és kötelezi magát a Szabályzatban rögzített összes szabály/feltétel betartására.
Az akció egy promóciós verseny, mely a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
alapján nem minősül tiltott szerencsejátéknak.
1. Az akció rendezője
Az akció rendezője az Electrolux Slovakia, s. r. o. társaság, székhelye: Galvaniho 17/B, 821 04
Bratislava (Pozsony), Szlovákia, nyilvántartási száma: 31 358 446, mely a Bratislava (Pozsony) I
Járásbíróság Cégjegyzékének Sro részében, az 5765/B szakasz alatt került bejegyzésre (továbbiakban: „rendező”).
Az akció szervezője a Peter LAUGAR, s. r. o. társaság, székhelye Trenčianska 53/B, 821 09
Bratislava (Pozsony), Szlovákia, nyilvántartási száma: 44 415 982, mely a Bratislava (Pozsony) I
Járásbíróság Cégjegyzékének Sro részében, az 54631/B szakasz alatt került bejegyzésre
(továbbiakban: „Peter LAUGAR, s. r. o.“ vagy „szervező”).
A Peter LAUGAR, s. r. o. társaság egyúttal a tájékoztatási rendszer üzemeltetője, mely által az akció
résztvevőitől, a www.ergorapido.pro weboldalon bejegyzett regisztrációk kerülnek elfogadásra és
feldolgozásra.
2. A nyereményjáték akció időtartama és helye
A nyereményjáték akció Magyarország területén (továbbiakban: „a nyereményjáték akció helye”),
a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. értékesítési hálózatban (továbbiakban: „TESCO”) 2016.
szeptember 1-jétől 2016. szeptember 30.-ig (továbbiakban: „akció időtartama”) kerül
megrendezésre.
3. A nyereményjáték akció résztvevője
Az akcióban kizárólag olyan 18 évét betöltött termeszétes személy vehet részt, akinek
lakóhelye és kézbesítési címe Magyarország területén található, és aki teljesíti ezen
Szabályzat által meghatározott feltételeket (továbbiakban: „résztvevő”).

A nyereményjátékban nem vehet részt a szervezőnél és a nyereményt biztosító áruháznál
alkalmazásban álló személyek és közeli hozzátartozóik.
A nyereményjáték akció résztvevője nem jogosult a rendezővel és/vagy a szervezővel, a Peter
LAGUAR, s. r. o. társasággal szemben, a résztvevőnek a nyereményjáték akción való részvételével
kapcsolatban felmerült bármely költségigényének érvényesítésére.
4. Részvétel a nyereményjáték akción
A nyereményjáték akció az Electrolux porszívók kiválasztott modelljeire vonatkozik, mégpedig
az Electrolux Ergorapido ZB2816 és ZB3102 modellekre (továbbiakban: „Electrolux Ergorapido
porszívó”), melyeket a TESCO értékesítési hálózatban lehet megvásárolni.
A résztvevő az alábbi együttes feltételek fennállása esetén vehet részt a nyereményjáték akcióban:
(i) az akció időtartama alatt a TESCO értékesítési hálózatban megvásárolja az Electrolux
Ergorapido porszívó kiválasztott modelljét,
(ii) a fenti (i) pont szerint megszerzett Electrolux Ergorapido porszívót a résztvevő a nyeremény
akció teljes időtartama alatt megtartja (annak tulajdonjogát másra nem ruházza át), és.
(iii) a résztvevő kitölti a regisztrációs adatokat és regisztrálja magát ezen Szabályzat által
meghatározott feltételeknek megfelelően.
A regisztrációs adatok kitöltése és ezen Szabályzat fenti bekezdése szerinti regisztráció alatt,
a www.ergorapido.pro weboldalon közzé tett nyomtatvány következő adatokkal való kiegészítése
értendő:
(i) az Electrolux Ergorapido porszívót érintő adatok a következő terjedelemben:
- a megvásárolt áru megnevezése,
- PNC termékszám (9-jegyű),
- annak a forgalmazónak a neve, ahol az áru megvásárlásra került,
- a pénztári jegy száma, és
- a pénztári jegy / könyvelési bizonylat szkennelt másolatának vagy fényképének regisztrációs
nyomtatványhoz történő csatolása
(ii) a résztvevőt érintő adatok a következő terjedelmen:
- név,
- vezetéknév,
- lakhely címe (utca, házszám, város, irányítószám),
- e-mail cím,
- mobiltelefonszám.
A regisztráció befejezéséhez szükséges, hogy a résztvevő a Szabályzat elfogadását
megerősítse, és engedélyezze az általa vásárolt termék regisztrációját.

Az akció résztvevője, ezen szabályokkal összhangban, legkésőbb 2016. október 4.-ig jogosult
regisztrálni az Electrolux Ergorapido porszívót.
Az akcióban nem vesznek részt azon regisztrációk, melyekre a nyereményjáték akció időtartamán
kívül kerül sor, illetve azon regisztrációk, melyek nem tartalmazzák a regisztrációhoz szükséges
összes valós és ellenőrizhető adatot, vagy melyek más módon nem teljesítik a nyereményjáték
akció feltételeit.
A nyereményjáték akció rendezője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció megfelelőségét
ellenőrizze, ideértve a regisztrált adatok valódiságának ellenőrzését is. Abban az esetben,
ha a regisztráció nem az előírásoknak megfelelően történik, a rendező jogosult a résztvevőt
a nyereményjáték akcióból kizárni.
A nyereményjáték akció résztvevője köteles megőrizni az Electrolux porszívó kiválasztott
modelljének megvásárlását igazoló, a regisztrációs nyomtatványhoz a fentiek szerint szkennelt
másolatként vagy fénymásolatként csatolt könyvelési bizonylat – fizetési igazolás eredeti
példányát, és az akció szervezőjének, a Peter LAGUAR, s. r. o. társaságnak felhívására benyújtani
azt a szervező részére.
Abban az esetben, ha a résztvevő a könyvelési bizonylatot nem nyújtja be a szervező részére
legkésőbb a felhívás közlésétől számított 5 napon belül, a Peter LAGUAR s. r. o. társaság, mint
szervező jogosult a résztvevőt a nyereményjáték akcióból kizárni.
A résztvevő kizárásával a résztvevő nyereményjáték akción történő részvételi jogosultsága,
a Szabályok 4 pontja szerint megszűnik, beleértve jelen Szabályzat szerinti összes jogát, melyek
az akcióban történő részvételre és a nyeremény megszerzésének lehetőségére, vonatkoznak.
5. Nyeremények
A nyereményjáték akcióban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Fődíj: Vespa Primavera 50 2T (Blue Midnight színű) robogó
További díjak: 33 darab Electrolux konyhai kisgép:
- 1x EKM4600 konyhai robotgép;
- 1x ESF2000 gyümölcscentrifuga;
- 1x EEA111 kávéfőző;
- 10x EAT3240 kenyérpirító;
- 10x EEWA3240 vízforraló;
- 10x EDBT800 gőzölős vasaló.
A verseny szervezője és/vagy a rendezője fenntartják a jogot a nyeremények számának és
típusának megváltoztatására.
A résztvevők érvényes regisztrációi közül 2016. október 15. napjáig kerülnek kisorsolásra
a nyertesek. Azon résztvevő, aki a Vespa Primavera 50 2T robogó fődíj nyertese lesz,

a regisztráció céljából megadott kapcsolattartó adatok által telefonon vagy e-mailen kerül
kiértesítésre, legkésőbb a sorsolás napjától számított 7 napon belül. A fődíj a résztvevő és a verseny
szervezője közös megállapodása alapján, előre egyeztetett időpontban kerül átadásra, azon
TESCO áruházban, ahol az Electrolux Ergorapido porszívót a nyertes megvásárolta, a TESCO
társaság és/vagy a verseny szervezője részvételével. A nyereményátadásról fotódokumentáció
készül, mely a közösségi hálózatokon nyomtatott vagy elektronikus formában, az Electrolux és
a TESCO társaságok PR vagy reklámtevékenysége céljából, közzé tehető. A nyertes résztvevő
a nyereményátadás időpontján való megállapodással kifejezetten beleegyezik abba és
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Peter LAGUAR, s. r. o. társaság, mint szervező és
a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a nyeremény átadásáról fotódokumentációt
készítsen / készítessen és azt felhasználja.
A további 33 kisorsolt résztvevő nyereménye postai úton vagy futár által kerül kézbesítésre
a sorsolást követő napon belül, a nyertes részt vevők regisztrációs során megadott postacímére
történő kézbesítéssel. A szervező és a rendező nem vállal felelősséget azért, ha a résztvevő által
megadott helytelen kézbesítési adatokból kifolyólag a nyeremény esetlegesen nem kerül
kézbesítésre.
6. A személyes adatok feldolgozása és a személyiségi jogok
A nyereményjáték akción való részvétellel minden résztvevő beleegyezését adja a személyes
adatainak feldolgozására, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a következő
terjedelemben: név, vezetéknév, lakhely címe, irányítószám.
A résztvevők személyes adatait a Peter LAGUAR, s. r. o., mint adatkezelő kezeli.
Az adatkezelő címe: a Szabályzat 1. pontjában meghatározva
Az adatkezelő email elérhetősége: ergorapido@peterlaugar.com
Az adatkezelés célja az akció lebonyolítása, akción való érvényes részvétel ellenőrzése,
a nyeremény – díj átadása, és a rendező és a szervező, a Peter LAGUAR, s. r. o. társaság további
gazdasági és reklám tevékenysége. Az adatkezelés időtartama a nyereményjáték időtartama.
A nyereményjáték lezárását követően a szervező az adatkezelést megszünteti, a regisztrált adatok
törlésre kerülnek.
Az akció résztvevője továbbá beleegyezik a személyes adatainak az információs eszközökben
és az akció rendezőjenek weboldalán való közlésébe a következő terjedelemben: név, vezetéknév,
lakóhely szerinti város, község megjelölése. A nyereményjáték akció résztvevője egyúttal
beleegyezik abba, hogy az említett személyes adatok teljes mértékben és a fent említett célból az
akció rendezője és/vagy a szervezője – Peter LAGUAR, s. r. o. társaság által megbízott harmadik
személyek is feldolgozzák. A személyes adatok megadása önkéntes.

A résztvevő bármikor betekintést nyerhet a szervező által kezelt személyes adataiba, és kérheti
azok kijavítását vagy megváltoztatását. A résztvevő kérheti továbbá, hogy a szervező szüntesse
meg személyes adatainak kezelését, de kizárhatja adatainak marketing célokból való
feldolgozását vagy azoknak másik adatkezelő részére való továbbítását is. A fentiek
– a beleegyezés visszavonása, kérés vagy ellenvetés benyújtása – az akció eredményeinek
kihirdetése előtt - lehetetlenné teszik az akcióban való további részvételt, illetve a nyeremény
odaítélését és átadását. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogsértés esetén
a résztvevő – a szervezővel való egyeztetés eredménytelensége esetén – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak
megfelelően jogorvoslatot kezdeményezhet.
A résztvevő a Szabályzat szerinti regisztrációval igazolja, hogy a rendező és a szervező által az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltakkal összhangban világosítást kapott jogairól és kötelezettségeiről és ezen felvilágosítást
teljes mértékben megértette.
A nyereményjáték akció résztvevője felelős az általa a regisztráció során megadott személyes
adatai helyességéért, teljeségéért, időszerűségéért és valódiságáért.
7. Záró rendelkezések
Részvételével a nyereményjáték akción az összes résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a nyeremény a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv 6:121. § (1) bekezdés a.)
pontja értelmében bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés.
A nyertes résztvevő nem követelhet a nyereményjáték akció nyereménye helyett pénzbeli teljesítést
és nem jogosult semmilyen más teljesítésékre a szervező vagy a rendező részéről. Az akció
szervezője nem felel a nyereményszerzést érintő esetleges adó-, járulék- vagy más kötelezettség
résztvevő általi megszegéséért.
A nyereményjáték akción való részvétel feltételeinek nem megfelelő vagy a szabályokkal ellentétesen cselekvő személyek kizárásra kerülnek a nyereményjáték akcióból ezen Szabályzat 4. pontja
által meghatározott kizárás hatályával. A rendező fenntartja a jogot indoklás nélkül kizárni
a nyereményjáték akció azon résztvevőjét, mely viselkedése tisztességtelen vagy csalási
tevékenység jeleit mutatja.
A rendező fenntartja magának a jogot a nyereményjáték akció lerövidítésére, megszakítására
vagy megszüntetésére, illetve szabályainak módosítására, ha azt rendkívüli helyzet indokolja, vagy
a nyereményjáték lebonyolítás más különös méltánylást érdemlő okból lehetetlen, vagy jelentős
nehézséggel járna.
A nyereményjáték akció csak az Electrolux Slovakia, s. r. o. társaság által forgalomba hozott
termékekre vonatkozik. A Szabályzat bármilyen módosítása a módosítás www.ergorapido.pro
weboldalon történt kihirdetése pillanatában lép érvénybe.
A nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén, kérjük,
írjon az ergorapido@peterlaugar.com e-mail címre.

