
„Alpinesse Promóció”
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1 A Promóció elnevezése, szervezője: 

A promóció elnevezése: "Alpinesse Promóció" (a továbbiakban: „Promóció”).
A szervező:  Rajo a.s (székhely:  SK823 55 Bratislava, Studena 35.,  cégjegyzékszám: Cg.  31329519,
adószám: SK2020328629; a továbbiakban: "Szervező").

Közreműködő partnerek: 

Lauritzen Instore Kft.

székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3.cégjegyzékszám: 01-09-888205
adószám: 14085770-2-43– a továbbiakban: „Ügynökség” –,

Magyar Lapterjesztõ Zrt.   (székhely: 1097. Budapest, Táblás u. 32., adószám: 12372041-4-44, 
csoportazonosító szám: 17780601-5-44,  cégjegyzékszám: 01-10-043804) a továbbiakban: 
„Közreműködő lebonyolító” 

2 A Promócióban résztvevő és abból kizárt személyek: 

A Promócióban  részt  vehet  minden,  18.  életévét  betöltött természetes  személy,  aki  Magyarországon
tartózkodási  vagy  lakóhellyel  rendelkezik,  és  teljesíti  a  jelen  szabályzatban  meghatározott  feltételeket
(továbbiakban:  Résztvevő).  18  éven aluli  személyek számára  szülő  (törvényes  képviselő)  beleegyezése
szükséges a Promócióban történő részvételhez.

A Promócióból ki vannak zárva: 
- a  Szervező  vezető  tisztségviselői,  munkavállalói  valamint  a  Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés  1.  és  2.

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói;
- a Promóció lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói,

valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) 1. és 2. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói;

3 A Promóció időtartama és helyszínei:

A Promóció 2015. május 15-én és 2015. május 16-án kerül megrendezésre, a jelen szabályzat mellékletében
meghatározott  Tesco  áruházakban  ill.  2015.  május  08-án  és  2015.  május  09-én  a  jelen  szabályzat
mellékletében meghatározott Auchan áruházakban (a továbbiakban: résztvevő áruházak) a mellékletben
rögzített pontos időtartamban. Szervező rögzíti, hogy a Promócióban való részvétel minden egyes áruház
tekintetében  a  mellékletben  megjelölt  időpontokban  lehetséges.  Ezen  időtartamok  előtt  vagy  után  a
Promócióban való részvétel nem lehetséges.

4 A Promócióban történő részvétel feltételei:

A  Promócióban  történő  részvételre  az  jogosult,  akik  a  résztvevő  áruházak  valamelyikében,  az  adott
helyszínre vonatkozó időtartam alatt 1 db Meggle Alpinesse 250 g terméket vásárol, és a vásárlást igazoló
blokkot  a  vásárlás  helye  szerinti  résztvevő áruházban –  a kasszasoron  kívül  elhelyezkedő –  Inmedio
üzletben  bemutatja  a  Szervező,  vagy  a  Promócióban  közreműködő  lebonyolító  megbízásából  eljáró
személynek.

Egy résztvevő egy résztvevő áruházban, egy időpontban (tehát egy napon) csak egy nyereményre jogosult.
Amennyiben egy Résztvevő több résztvevő áruházban, illetve, ugyanazon résztvevő áruházban, de eltérő



időpontban ill. napon is teljesíti a jelen szabályzat szerinti feltételeket, úgy több nyereményre is jogosult
lehet.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Résztvevőket, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat
feltételeinek, a Promócióból kizárja. Valamint, a  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben
valamely Résztvevő részéről  bármilyen manipulációt,  illetve a Promóció szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen,  vagy  azt  sértő  magatartást  tapasztal  (pl.  csalás/hamisítás,  a  Promóció  manipulálása/
automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a
Promócióból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából.
A Résztvevő kizárása miatt a Szervezővel – vagy a Szervező megbízásából eljáró lebonyolítóval vagy egyéb
közreműködő személlyel vagy szervezettel – szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult
támasztani,  illetve  nem  jogosult  kárigényt  érvényesíteni;  a  részvétellel  a  Résztvevő  jelen  kikötést
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Nyereményre a fenti feltételeket teljesítő személyek közül kizárólag azok jogosultak, akik egy résztvevő
áruházban, egy időpontban (vagyis egy napon) részvételi szándékukat a blokk bemutatásával az első 100
(száz) részvételi  szándékát jelző személy között vannak. Nyereményre tehát résztvevő áruházanként és
időpontonként az első 100 (száz) Résztvevő jogosult.

5 Nyeremények

A  Promóció  keretében  nyereményként  1  db  45×30  cm  hűtőszatyor  kerülnek  átadásra  a  promóciós
helyszíneken lévő Immedio boltokban. Egy résztvevő áruházban, egy időpontban (vagyis egy napon), 100
darab hűtőtáska kerül átadásra.

6 Nyertesek meghatározása, nyeremények átadása

A  Részvételre,  illetve  nyereményre  való  jogosultság  megállapítását  a  Promócióban  közreműködő
lebonyolító  megbízásából  eljáró  személyek  végzik  (az  Immedio  boltokban)  el,  a  blokk  bemutatását
követően, a helyszínen. A tárgynyeremények pénzre vagy más dologra át nem válthatóak.

A  Szervező,  valamint  a  megbízásából  eljáró  bonyolító  a  vásárlást  igazoló  blokk  tulajdonjogával  vagy
felhasználásnak jogosultságával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 
A nyeremények átadása az Immedio boltokban, a feltételek ellenőrzését követően történik, a Résztvevő
által aláírt átvételi elismervény ellenében.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervező megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy
a nyeremények azonnali átadására sor kerüljön a helyszínen, tárolás lehetőségét a Szervező nem biztosítja.
Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény
helyszínen  való  átadása  meghiúsul,  úgy  ezen  körülményért  a  Szervező  illetve  a  megbízásából  eljáró
bonyolító felelőssége kizárható. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét kizárólag a helyszínen
tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így az átvételi határidő elmulasztása a
Résztvevőre nézve jogvesztő.  A Résztvevő nem jogosult  a nyereményre abban az esetben sem, ha az
átvételt igazoló átvételi elismervényt nem írja azt alá.

Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre,  valamint  a  nyeremény  átvételére  csak  törvényes  képviselőjével  vagy  gondnokával  együtt
jogosult.  Cselekvőképtelen nyertes  esetén a nyereménnyel  kapcsolatos  érdemi ügyintézésre,  valamint a
nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult

7 Adózási kérdések: 

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem
kerül sor. Az átvételi elismervény aláírásával a nyertes elismeri a nyeremény átvételét. 



9 Adatkezelés
A Résztvevő a részvétellel  – a vásárlást igazoló blokk igazolásával  – hozzájárul ahhoz, hogy az általa
megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója a Promóció lebonyolítása céljából,
felhasználja  és  kezelje.  Az  adatok  kezelését  a  Szervező,  mint  adatkezelő,  feldolgozását  a  Szervező
megbízásából a  közreműködő lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottja
a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.
A  Szervező az  adatokat  harmadik  személyek  részére  –  a  kijelölt  adatfeldolgozó(k)  kivételével –  nem
továbbítja, és a  promóció lezárását követő 6 hónap múlva megsemmisíti.
A Résztvevő személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén bírósághoz, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A Szervező az adatvédelmi
kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett NAIH-84966/2015.Fenti hozzájárulást a Résztvevő
bármikor  visszavonhatja  és  kérheti  adatainak  törlését,  valamint  a  résztevő a  tárolt  személyes  adatairól
további  tájékoztatást.(postai  cím:  Lauritzen  Instore  Kft.  címén  (1116,  Budapest,  Kondorosi  út  3).
Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a Résztevő adatai az adatbázisból törlésre kerülnek.

10. Vegyes rendelkezések: 

A  Résztvevők  a  részvétellel  minden  további  jognyilatkozat  vagy  cselekmény  nélkül,  automatikusan
elfogadják jelen részvételi szabályzatot.

A  Promóció  lebonyolításában  a  Szervező  megbízásából  a  Lauritzen  Instore  Kft.(1116  Budapest,
Kondorosi út 3.) ügynökség és  Magyar Lapterjesztõ Zrt.    (székhely: 1097 Budapest, Táblás u.
32.,) közreműködő lebonyolító közreműködik.

A promócióról szóló információk megtalálhatók a résztvevő áruházakban, a 4. pontban megjelölt Inmedio
üzletekben,  illetve  a  helyszínen  közreműködő  hostessek  tudnak  részletes  tájékoztatást  nyújtani  arra
vonatkozóan.

Budapest, 2015. Május. 8. 

 Rajo a.s.……….
Szervező


