RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Fociláz a Mézbarlangban!” nyereményjátékhoz

1. A Mézédes Otton Kft. (2120 Dunakeszi, hrsz.0148/4), a továbbiakban mint Szervező által
szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi,
magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban
meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék
időtartama alatt a mezbarlang.hu webáruház „VB” főkategória termékei közül vásárol. A
vásárlás kizárólag webáruházi (www.mezbarlang.hu) megrendeléssel történhet.
Személyes vásárlással a játékban nem lehet részt venni, de a megrendelést személyesen
át lehet venni a Szervező címén, a Mézbarlangban.
2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
3. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a megrendelt termékeket
kifizesse. Ha valamilyen oknál fogva a megrendelt termék még nem leszállítható a
sorsolás időpontjáig, a megrendelő Játékos a sorsoláson csak akkor vehet részt, ha a
megrendelés teljes összegét a sorsolás időpontjáig készpénzben kifizeti, vagy Szervező
bankszámlájára átutalja és az összeg megjelenik a számlán.
4. A Játék 2018. június 14. napjától 2018. július 15. napjáig tart. Egy Játékos korlátlanul
többször is vásárolhat, a nyerés esélye így a vásárlások számával egyenesen arányosan
nő.
5. A Játékban a Játékos kizárólag a saját maga által a vásárláskor megadott adatokkal vesz
részt, a rossz adatokért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
6. A Játék időtartama alatt beérkező érvényes pályázatok közül kisorsolásra kerülnek a
következő nyeremények:
- 1 db 60.000 Ft összértékű „Éves mézkészlet”, melyet egy éven keresztül minden
hónapban 5.000 Ft-onként a megadott kuponkóddal lehet beváltani kedvezmény
formájában (12x5.000 Ft)
- 2 db 36.000 Ft összértékű „Éves mézkészlet”, melyet egy éven keresztül minden
hónapban 3.000 Ft-onként a megadott kuponkóddal lehet beváltani kedvezmény
formájában (12x3.000 Ft)
- 5 db 24.000 Ft összértékű „Éves mézkészlet”, melyet egy éven keresztül minden
hónapban 2.000 Ft-onként a megadott kuponkóddal lehet beváltani kedvezmény
formájában (12x2.000 Ft)
7. A sorsolásra 2015. július 23. napján 10:00-kor 3 fős sorsolási bizottság jelenlétében
sorsoljuk ki a következő címen: Mézbarlang, 2120 Dunakeszi, hrsz.0148/4. A Szervező a
sorsoláson nyereményenként összesen 1 nyertest húz ki. Tartaléknyertes Játékosok
azok, akiknek a webáruházi megrendelés ideje a nyerteshez időben a legközelebb esik.
A tartaléknyertesek megrendeléseik beérkezési sorrendjében válnak jogosulttá a

nyereményre, abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos vagy a sorrendben
előttük álló tartaléknyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és
Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított
egy héten belül a Játékban használt telefonszámon nem elérhető.
8. A nyereményeket (kuponkódokat) Szervező emailben küldi el, aminek az első beváltása
még 2018 július havában esedékes, utána minden hónapban bármikor beváltható, de
havonta csak egyszer. Az utolsó kuponbeváltás 2019 június havában esedékes. Az
elmaradt beváltásokért Szervező felelősséget nem vállal.
9. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét kizárólag a fent rögzített határidőn
belül tudja biztosítani. A havi beváltható kuponok össze nem vonhatóak. A Játékos
tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően nem tarthat igényt a nyeremény
átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel
szemben.
10. A Játékból ki vannak zárva a Mézédes Otthon Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk.
685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
11. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal
bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába
kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához és azon túl reklámtartalmú
hírlevelek küldéséhez felhasználhassa, minden további ellenszolgáltatás nélkül.
12. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai
törlését a nyilvántartásból bármikor bármelyik email végén egy kattintással töröltetheti,
vagy külön emailben kérheti. A Játékos ugyanezen módokon kérheti adatai helyesbítését
is.

Dunakeszi, 2018.06.14.

Mézédes Otthon Kft.

