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Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat
1,Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék)
szervezője a Berill R Belsőépítészeti Kft. 3300 Eger, Berva völgy tere 1 sz. (továbbiakban Szervező)
2, A Játékos
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden adatlappal rendelkező személy részt vehet.
Egy ember egy e-mail címmel vagy sms-ben regisztrálhat a játékba.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
3. A játék mechanizmusa:
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére az Agria Park földszintjén elhelyezett kiállító standján
keresztül hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték 2017. december 1-től, 2018. január 13. napjáig tart.
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a kiállító standon kitett
nyereményjegy adagoló dobozból, a kivett nyereményjegyén meghatározott adatokkal a cég
honlapján (www.berill.hu) regisztrál.
3.4. A nyeremény sorsolására 2018. január 13-án kerül sor a szervező telephelyén. A sorsolás
nyertesét a Szervező a weboldalán teszi közzé. Amennyiben a sorsolástól számított 5 munkanapon
belül a nyertes nem igazolja vissza az átvételt, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes
részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt személyesen veheti át a szervező
telephelyén.
4. A Játék időtartama
A Játék kezdőnapja: 2017. december 1. 16:00 óra
A Játék zárónapja: 2017. december 31. 23:59 óra
5. Sorsolás
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2018. január 13. 12:00
6. Nyeremény
6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban
meghatározottak szerint: 1 db. 25.000 Ft-os; 1 db 50.000 Ft-os, 1 db 100.000 Ft-os bútorvásárlási
utalvány a Berill R Kft. saját termékeiből.
6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 2 főt.
6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt
feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A
szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
Szervező közzéteszi a Berill R Kft hivatalos honlapján (www.berill.hu). A nyereményjátékban
résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
7. Moderálás
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói
tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.
10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása
10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és
játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
11. Záró rendelkezések
11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel
összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott
hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak.

