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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Nyereményjáték neve:

Nyerj wellness pihenést az Oxyfával!

Nyereményjáték szervezője:
A nyereményjáték kezdete:
A nyereményjáték vége:

Carbon Solutions Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48.)
2015. 09. 09.
2015. 10. 10.

A nyereményjáték menete
A nyereményjátékban az vehet részt, aki 2015. 09. 09. és 2015. 10. 10. között megválaszolja
nyereményjátékban való részvétel feltételeként feltett kérdést* az www.oxyfa.hu oldalon, a
nyereményjáték
számára
kialakított
felugró
ablakon
vagy
a
http://oxytree.com/hu/oxyfa_nyeremenyjatek_rippel_brothers/
almenüpontban
kialakított
nyereményjáték felület használatával, és megfelel a jelen szabályzat „A nyereményjátékban

résztvevő személyek” pontjában meghatározott feltételeknek”. A nyereményeket a jó megfejtést
beküldők között sorsoljuk ki.
*A nyereményjátékban való részvétel feltételeként feltett kérdés a következő:
Hány Oxyfát ültettek el a Rippel testvérek?
a) 1
b) 2
c) 3

Nyeremények




!

1 darab 2 éjszakás wellness pihenés 2 fő részére a visegrádi Hotel Silvanus**** -ban
5 db Oxyfa
30 db Oxyfa kulcstartó

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatóak.

A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévet betöltött természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és a játék ideje alatt megválaszolja
nyereményjátékban való részvétel feltételeként feltett kérdést* az www.oxyfa.hu oldalon, a
nyereményjáték
számára
kialakított
felugró
ablakon
vagy
a
http://oxytree.com/hu/oxyfa_nyeremenyjatek_rippel_brothers/
almenüpontban
kialakított
nyereményjáték felület használatával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy
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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. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Carbon Solutions Kft.
dolgozói, szerződött értékesítő partnerei, sem ezek hozzátartozói.

A játék időtartama
A nyereményjáték kezdete:
A nyereményjáték vége:
Sorsolás:

2015. 09. 09.
2015. 10. 10.
2015. 10. 30.

Nyertesek értesítése
A nyerteseket a nyereményjátékra való jelentkezés során megadott e-mail címükön és/vagy
telefonszámukon értesítjük, valamint nevüket közzé tesszük a https://www.facebook.com/oxyfa
Facebook oldalon, valamint a www.oxytree.com és www.oxyfa.hu weboldalakon.
A nyeremények átvétele
A nyertesek a nyereményeiket a következő módon vehetik át.


1 darab 2 éjszakás wellness pihenés 2 fő részére a visegrádi Hotel Silvanus**** -ban

A nyeremény felhasználásához szükséges ajándékutalványt postai úton juttatjuk el a nyerteshez. Az
ajándékutalvány kiküldéséhez szükséges postacímet a nyereményjáték szervezője a nyertes
kiértesítése során egyezteti. Az utalvány 2016. március 31-ig használható fel, az ajándékutalványon
feltüntetett feltételek szerint. Az ajándékutalvány kézhezvételétől számítva a nyereményjáték
szervezőjét, a Carbon Solutions Kft.-t az ajándékutalvány beváltásával és felhasználásával kapcsolatban
(pl. szolgáltatások minősége, a szállás jellemzői, stb.) további felelősség nem terheli. A nyertes
reklamációját egyenesen a szolgáltató felé teheti meg.
A nyertes vállalja, hogy a nyereményjáték szervezője vele videó formájában rövid interjút készítsen a
nyeremény wellness pihenés ideje alatt, annak helyszínén, és az ekkor készült videóanyagot a
továbbiakban szabadon publikálhassa, a videóban szereplők nevének feltüntetésével.


5 db Oxyfa

Az 5 db Oxyfa átvételéhez szükséges ajándékkártyát a nyertesek postai úton kapják meg. Az
ajándékkártya kiküldéséhez szükséges postacímet a nyereményjáték szervezője a nyertes kiértesítése
során egyezteti. Az ajándékkártya 2016. május 1. és 2016. június 30. között váltható be. Az
ajándékkártya 1 db Oxyfa átvételére jogosít. A szervező a következő átvételi módokat teszi lehetővé,
melyek közül a nyertes szabadon választhat:
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-

Személyes átvétel
A nyertes nyereményét átveheti személyesen a szervező központi irodájában, előzetes
egyeztetést követően (cím: Carbon Solutions Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 48. 1 épület 2.
emelet),

-

Házhoz szállítás
A szervező Magyarországon belüli szállítási cím esetén ingyenesen kiszállítja a nyereményt a
nyertesnek. Magyarországon kívüli kiszállításai cím esetén a szállítás költsége a nyertest
terheli.

A nyertesnek a beváltási időszakon belül előzetesen jeleznie kell beváltási szándékát a nyereményjáték
szervezője felé telefonon (+36 70 411 0312) vagy e-mailben (oxytree@oxytree.com), annak
érdekében, hogy egyeztessék az átvétel időpontját és módját. Az ajándékkártya beváltásakor a nyertes
az ajándékkártyán található egyedi sorszám megadásával azonosíthatja be magát.
A nyertes vállalja, hogy a nyereményjáték szervezője vele fotókat és videó formájában rövid interjút
készítsen a nyeremény átvételekor, és az ekkor készült képi és hanganyagokat a továbbiakban
szabadon felhasználhassa és publikálhassa, a videóban szereplők nevének feltüntetésével.


30 db Oxyfa kulcstartó

A 30 db Oxyfa kulcstartó nyerteseit a nyereményjáték szervezője e-mailben értesíti, postai úton
kézbesíti nyereményét a kiértesítés során egyeztetett postacímre.
Amennyiben a nyertes a kiértesítéstől számított 14 naptári napon belül nem ad visszajelzést
megkeresésünkre, abban az esetben a nyereményre való jogosultsága elvész, és új nyertest sorsolunk.

Adatkezelési nyilatkozat
A nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a nyereményjáték szervezője bizalmasan kezeli és
harmadik félnek nem adja ki. A nyereményjáték résztvevői kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a
játék során, a nyereményjátékot szervező Carbon Solutions Kft. promóciói során róluk kép- és/vagy
hangfelvétel készüljön, és egyben hozzájárulnak a róluk készült kép- és/vagy hangfelvétel nyilvános
közléséhez. A nyereményjátékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Carbon Solutions Kft. a
nyereményjáték kapcsán megadott adataikat saját promóciós céljaira felhasználhassa.
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Felelősség kizárás
A nyeremények másik fél által okozott hiányosságáért, értesítési vagy szállítási késedeleméért a
nyereményjáték szervezője nem vállal felelősséget. A nyereményjátékban részt vevők az általuk
tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok
helytállóságát a nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a nyereményjáték
szervezőjének nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi
és anyagi következmény minden esetben a nyereményjáték résztvevőit terheli.

Egyéb
A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékra való jelentkezéssel egyidejűleg automatikusan
elfogadják a jelen Nyereményjáték szabályzatot.
A nyereményjáték szervezője, a Carbon Solutions Kft., az indoklás és előzetes tájékoztatás nélküli
változás jogát fenntartja.

Cégnév: Carbon Solutions Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-986079
Adószám: 239 49243-2-48

Kelt: Budapest, 2015. 09. 09.
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