CROCO NYEREMÉNYJÁTÉK
„Nyerj 1 hétvégét a Croco-mobillal!”
Nyereményjátékra vonatkozó Részvételi- és
Játékszabályzat
I. A nyereményjáték szervezője:
Hungaro Impex Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 9-11. , adószáma:
12552487-2-09), továbbiakban: Szervező.
II. A nyereményjátékban részt vevők körének meghatározása: A Szervező által szervezett
nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy (továbbiakban:
Játékos) vehet részt, aki nem esik a VII. pontban meghatározott személyek körébe és a Játék
időtartama alatt a Croco márkanevű, a Hungaro Impex Kft által forgalmazott termékek
csomagolásán található krokodil emblémából 5 db-ot, zárt borítékban beküld a Szervező
alábbi postacímére:
Hungaro Impex Kft, 4030. Debrecen, Monostorpályi út 9-11.sz.
Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen
Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos
érdem ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez
való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
III. A játék részletes leírása:
Aki rész kíván venni a Croco-nyereményjátékban, vásárolnia kell minimum 5 zacskó
-a Hungaro Impex Kft. által forgalmazott- Croco terméket.
A termékek csomagoló anyagából ki kell vágni a Krokodil-emblémákat, egy borítékba kell
helyezni 5 db-ot belőlük, és beküldeni a plakáton jelölt címre !
(4030 Debrecen, Monostorpályi út 9-11. Hungaro Impex Kft.)
A borítékra kérjük ráírni a „CROCO” jeligét!
A borítékon jól olvashatónak kell lenni a feladó nevének, címének, hogy a Szervező a nyertes
Játékosnak a nyereményről értesítést küldhessen.
A Nyertesek névsorát (a megnyert ajándékokkal együtt) a sorsolást követő héten honlapunkon
közzétesszük (www.hungaroimpex.hu).
Egy Játékos több beküldött borítékkal is részt vehet a Játékban.

IV. Érvénytelenné nyilvánítás jogának kikötése:
Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon beküldött küldemény
vonatkozásában, mely küldemény nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatában megadott
személyi és alaki feltételeinek, azaz a Játékos





nem vehet részt a Játékban a VII. pontban meghatározott kizárási okok fennállása
miatt,
nem küld be megfelelő számú krokodil-emblémát a borítékban,
nem adja meg a nevét, lakcímét, e-mail címét és/vagy telefonszámát,
a Játék időtartamát túllépve küldi meg a Szervező részére a küldeményt.

A Közjegyző által felügyelt nyereményjáték-sorsoláson az érvénytelen beküldések nem
vesznek részt.
A Szervező az érvénytelenné nyilvánításról külön értesítést nem küld, de a Játékos kérése
telefonon felvilágosítást ad az érvénytelenné nyilvánítás okáról.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervező felelősséget nem vállal.
V. A Játék időtartama:
A Játékban 2015 március 31- től 2015 május 29-ig lehet részt venni. A postai
küldeményeket úgy kell feladni, hogy azok a Szervező címére legkésőbb a Játék beküldési
határidejének napján 24:00. óráig megérkezzenek.
A megadott időtartam túllépése esetén a Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás
jogát.
VI. Nyeremények:
Főnyermény : a Nyertes a Szervezővel egyeztetett időpontban a Promóciós plakáton látható
Pontiac márkájú gépkocsit használatba veheti egy hétvégére.
Időtartama : szombat 09:00 tól vasárnap 19:00 óráig.
Az Autó használata során a Szervező 1 tank üzemanyagot biztosít, minden egyéb költség a
Nyertest terheli.
A használat során bármilyen okozott káreseményért a Nyertes mindennemű felelősséget
vállal, ezt az autó átvételekor írásban is megerősíti.
További nyeremények :
-1 db Wellness – hétvége: 2 fő részére 2 éj/3 nap a CALIMBRA Wellness és Konferencia
Hotelben, Miskolc-Tapolcán.
időpontja : 2015. szeptember 01 – december 20. között, az időpont a szállodával történő
egyeztetés alapján.
-3 db Samsung Galaxy Tab4 8Gb-os tablet
-5 db Samsung Galaxy S Duos 2 tipusú okostelefon
( a Samsung készülékek átvétele után fontos az 1 éven belüli Samsung-regisztráció a 2 éves
garancia eléréséhez. Alapból a fénymásolt számla és garanciajegy felmutatásával 1 év a
jótállás ideje !)
A nyereményeket a Szervező a beküldési határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon
belül, értékesítő kollégáink segítségével személyesen, vagy postai úton, könyvelt
küldeményként juttatja el a Játékos által megadott címre.
A nyereményben részesülés tényéről Szervező e-mailben és/vagy telefonon is értesíti a
Játékost (amennyiben ilyen elérhetőségét a borítékban megadja).
A nyeremények készpénzre nem válthatók!

A Szervező a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásáért felelősséget nem vállal.
A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy nyereménye átadásra kerüljön
legkésőbb a beküldési határidő utolsó napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget és így a
nyeremény postai szolgáltató részvételével történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a
Szervező terhére nem róható.
A Szervező a nyeremények átadásának lehetőségét csak ezen 60 napos jogvesztő határidőn
belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való
jogosultságát elveszti.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeletet
gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes
képviselője vagy gondnoka jogosult.
A tárgy-nyeremények postázásának költségét a Szervező viseli, egyéb felmerülő költségek
megtérítésére a Játékos nem tarthat igényt (pl. a nyeremény átvétele érdekében a helyszínre
utazás költsége, telefonos tudakozódás költsége stb.).
VII. A Játékból kizártak köre:
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen alkalmazottak Ptk. 685. §
b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
VIII. Adatvédelem:
A Szervező a Játékos által a jelen Szabályzatban meghatározott, a Játékos által önként
megadott személyes adatainak védelmét és kezelését az információs önrendelkezési jogról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak teljeskörű betartása mellett biztosítja.
A Hungaro Impex Kft. a Nyereményjáték beküldőinek borítékjait - amennyiben benne egyéb
elérhetőséget is közölt a Játékos, az esetben azokat is : a sorsolás megtörténte után közjegyző
jelenlétében MEGSEMMISÍTI .
A szervező a Játékosokról listát nem készít, a továbbiakban semmilyen formában nem
használja fel a beküldők adatait.
Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa előre nem látható körülmények
esetére a promóciós ajánlatát visszavonja, vagy megváltoztassa. Ebben az esetben az
eredetileg felajánlott nyeremény helyett más, ugyanolyan, vagy nagyobb értékű nyeremény
felajánlására kötelezi magát.
Az erről szóló értesítést a Szervező a honlapján közzé teszi.

Debrecen, 2015. 03.19.

Marázi Pál sk. /értékesítési vezető/

