„Szépítsd meg…!” játékszabályzata
1. Játék szervezője
Az Inecto Naturals termékek magyarországi forgalmazója, a Target Sales Group Kft.. (székhely:
Dunakeszi, Fő út 16-18., cégjegyzékszám: 13-09-101627, adószám: 13410258-2-13,
továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet.
2. A játék időtartama
A nyereményjáték 2018. szeptember 10-től december 31-ig, éjfélig tart.
3. Játék menete
Az a játékos, aki promóciós nyakcímkével ellátott inecto Argan, Coconut vagy Bambusz sampont
vagy hajkondicionálót vásárol bármely magyarországi Auchan, dm vagy Rossmann üzletben
automatikusan támogatja a Rex Alapítványt 30 Ft-tal. Ha pedig 2018. szeptember 10. és december
31. között feltölti az adatait (név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám, címkén található egyedi
kód) további 70 Ft-tal támogatja a Rex Alapítványt és részt vesz egy nyereményjátékon is.
4. Adományozás
Minden promóciós nyakcímkével ellátott eladott termék után 30 Ft-ot, és minden érvényes
regisztráció után a Szervező 70 Ft pénzbeli juttatást adományoz az Alapítvány számára. Az
esetlegesen csalás, vagy manipuláció erős gyanúja miatt kizárt regisztrációk nem számítanak.
A promóció után a Szervező összesíti a promóciós nyakcímkével ellátott eladott termékek és a
regisztrációk számát, értesíti az Alapítványt, majd legkésőbb 30 napos határidővel átutalja az
összegyűjtött összeget az Alapítvány 10402283-22802398-00000000 sorszámú bankszámlájára.
5. Nyeremények
Fődíj:
1 db inecto logóval ellátott babzsákfotel
Tovább nyeremények:
15 db Inecto logóval ellátott esernyő

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyerteseknek a nyereményeket a megvásárolt
flakon és a nyertes kódot tartalmazó nyakcímke bemutatása után adja át.
A Szervező ezek bemutatása és ellenőrzése után, annak érvényessége esetén a nyereményt
postázza legkésőbb 30 napon belül a regisztrációkor megadott postacímre. A postacímben történő

esetleges elírásokért, elgépelésekért a Szervező nem vállal felelősséget, amennyiben a
nyeremény első kézbesítése sikertelen a nyeremény átvehető a Szervező irodai címén (2120
Dunakeszi Fő út 16-18.) munkaidőben H-P: 9-16 óra között.
6. A fődíj sorsolás időpontja
2019. január 14. (hétfő), 14 óra.
A nyertest a Szervező e-mailben értesíti, amennyiben 7 napon belül nem érkezik visszajelzés, a
pótnyertes lép a helyébe, akinek szintén 7 napja van a visszajelzésre.
7. A sorsolás menete
A sorsolás napján a Szervező kisorsolja a nyertest, és 1 pótnyertest. A pótnyertes akkor válik
jogosulttá a nyereményre, ha a főnyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, nem
rendelkezik a nyertes nyugtával, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.
A szervező a nyertest a sorsolás napján e-mailben értesíti, amelyben a nyeremény átvételének
módjáról is tájékoztatást ad. A nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 7 napon belül e-mailen
keresztül vissza kell jeleznie és a Szervező kérésére bemutatni a nyertes nyugtát.
A nyertes elfogadja, hogy a Szervező a weboldalra felteszi a nevét, és a postázási címként
megadott város nevét az azonosítás végett.
A nyertesek által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím
elírás, stb.) a Szervező felelősséget nem vállal.
8. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18 év feletti természetes személyek,
felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát és az adatvédelmi
nyilatkozatot.
9. Személyes adatok kezelése
A játékos a játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a személyi adatait
díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása
céljából díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt
célból.
A játék a Szervező szervezésében zajlik. A játékos tudomásul veszi, hogy adatait a Szervezőnek
megadja, és engedélyezi, hogy a Szervező azt illetve a feltöltött információkat üzletszerzési céllal
(például hirdetésekben, promóciókban) felhasználhassa.
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi
rendelkezések betartásával kezeli.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy nyereményének kézbesítése céljából személyes adatait a
szerződött futárszolgálat részére a Szervező átadja.
A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Rex Alapítvány számára üzletszerzési céllal
a Szervező átadja.

10. Adózás és költségek
A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos költségeit
a Szervező viseli. A nyeremények egyszeri kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb
felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a
játékosokat terhelik.
Amennyiben valamely 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 gondnoka hozzájárulásával jogosult.
11. Kik nem vehetnek részt a játékban?
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és családtagjai, a Rex Alapítvány munkatársai és
családtagjai. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül,
úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból!
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására. 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@inecto.hu e-mail
címen kérhető tájékoztatás.

Dunakeszi, 2018. szeptember 10.

