Nyerj egy HUSQVARNA SVARTPILEN 125 motorkerékpárt!
1. Játék szervezője
RACE4U Promotion Kft. (székhely: 2161 Csomád, Levente u. 14/a, cégjegyzékszám: 13 09 205238,
adószám: HU25394601 továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet.
2. A játék időtartama:
A nyereményjáték 2021.12.01-től 2022. 02.05. 16.00 óráig tart.
3. Játék menete:
A Super Enduro GP magyarországi főeseményére jegyet vásárló, és a helyszínen jelenlévő személyek
között a Szervező nyereményjátékot hirdet. Azok, akik jegyet vásárolnak az eseményre és részt
vesznek azon, kisorsolunk 1 db nyertest.
4. Nyeremény:
1 db HUSQVARNA SVARTPILEN 125 motorkerékpár és egy 20%-os voucher, melyet a Husqvarna
Centrumban lehet felhasználni gyári alkatrészek és ruházati termékek vásárlására.
A voucher felhasználható 2022.december 31-ig.
A nyeremény a forgalomba helyezés, a névre írás és annak egyéb költségeit nem tartalmazza. A
nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra át nem ruházható.
5. Sorsolás időpontja:
A sorsolás: 2022. 02.05. 18.00 óra
6. Sorsolás menete:
A játék végén a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválasztunk 1 nyertest. A
nyertesnek a rendezvény idején, 2022 02.05. 18.00 órakor a helyszínen kell tartózkodnia az érvényes
jeggyel együtt. Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen vagy nincs nála a jegy, úgy tartaléknyertest
sorsolunk!
A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük
álló nyertes nem tartózkodik a helyszínen, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok
miatt kizárásra kerül a játékból.
A Nyeremény átvételéhez szükséges a személyes adatait (adatok: teljes név, személyi igazolvány)
pontosan megadni. Amennyiben a Nyertes nem vesz részt az eseményen vagy nincs nála a jegye, úgy
a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertesek részére a
Nyereményt átadni. A nyertesek által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl.
névelírás, adat elírás, stb.) a szervező felelősséget nem vállal.
7. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékban érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személyek vehetnek
részt, akik elfogadták a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat. Minden
jegy részt vesz a sorsoláson. Kiskorú nyertes esetén szülői hozzájárulás szükséges a nyeremény
átvételéhez.
8. Személyes adatok kezelése:
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi
rendelkezések betartásával az foglaltaknak megfelelően kezeli.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek,
tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
- Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak
időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;
- a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező/Felajánló
termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön
hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi
jogok maradéktalan betartása mellett; és
- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul
veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
9. Adózás és költségek
A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény átvételére csak
személyesen lesz lehetősége a nyertesnek a Husqvarna Centrumban, Niscar Kft.1112 Budapest Vizsla
utca 6.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a nyereményjátékban
részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes
képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.
10. Kik nem vehetnek részt a játékban?
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és
családtagjai.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen, a
játék szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A Szervező a nyertes azonosítására elkérheti a személyi igazolványának másolatát, és ha nem tudja
bizonyítani a valós személyét, akkor nem jogosult a nyereményre.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A
játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők
ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@endurogp.hu e-mail
címen kérhető tájékoztatás.
Budapest, 2021.12.01.
RACE4U Promotion Kft.

