JÁTÉKSZABÁLYZAT
STIHL „Csúcsformába hozzuk a kerti géped!” nyereményjáték

1. A promóció neve és időtartama
Az Andreas STIHL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Csúcsformába hozzuk a kerti géped!”
megnevezésű nyereményjátékot (a továbbiakban: PROMÓCIÓ, valamint úgyis, mint
NYEREMÉNYJÁTÉK) szervez, amelynek időtartama: 2021. március 1. 12:00 órától 2021. március 31.
23:59 óráig tart. A Promóció egyes részletszabályai, valamint a részvétel feltételei jelen
Játékszabályzatban kerülnek meghatározásra. Az Andreas STIHL Kft. Nyereményjátékra vonatkozó
adatkezelési gyakorlata jelen Játékszabályzat mellékleteként rögzített Adatvédelmi Tájékoztatóban
meghatározottak
szerint
valósul
meg.
A
promóció
hivatalos
honlapja:
www.stihlnemzedekek.hu/nyeremenyjatek (a továbbiakban: HONLAP).

2. A promóció szervezője és megbízottja, egyéb közreműködők
A Promóció szervezője és adatkezelője az Andreas STIHL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság. (székhely: 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.; cégjegyzékszám: 13 09 091209;
adószám: 10576012-2-13) (a továbbiakban: SZERVEZŐ).
A Promóció során Szervező megbízottja a Clair and Curtis Communication Kft. (Székhely: 1024
Budapest, Retek utca 21-27; cégjegyzékszám: 01 09 882705; adószám: 13974787-2-41) (a
továbbiakban: SZERVEZŐ MEGBÍZOTTJA). A Szervező Megbízottjának feladata a Promóció
lebonyolítása és a Promóció során az adatfeldolgozás, amely részletei az Adatvédelmi Tájékoztatóban
kerültek rögzítésre.

3. A Promócióban részt vevő szolgáltatások
3.1 A Promócióban az alábbi szolgáltatás igénybevételével lehet részt venni:
• alapkarbantartás szolgáltatás benzinmotoros gépekre vonatkozóan
SZOLGÁLTATÁS)

(továbbiakban:

4. A Promócióban való részvétel előzetes feltételei
4.1 A Promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét
betöltött, cselekvőképes, természetes személy játszhat, vagy olyan 16-18 év közötti fiatalkorú, akinek
törvényes képviselője írásban hozzájárult (a továbbiakban: TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI NYILATKOZAT) a
Nyereményjátékban történő részvételhez (a továbbiakban: JÁTÉKOS vagy JÁTÉKOSOK).
4.2. 16 éven aluliak a Nyereményjátékban nem vehetnek részt.
4.3 A Játékosok a Promóció ideje alatt (2021. március 1. – 2021. március 31.) a 3. pontban részletezett
Szolgáltatás
igénybevételével,
valamint
ezt
követően
a
www.stihlnemzedekek.hu/nyeremenyjatek oldalon található kérdőív (a továbbiakban: KÉRDŐÍV)
kitöltésével vehetnek részt.

5. Nyeremények
5.1 1 db STIHL FSA 45 akkumulátoros szegélynyíró, 1db STIHL HSA 45 akkumulátoros sövénynyíró, 1db
BGA 45 akkumulátoros fúvógép (továbbiakban: NYEREMÉNY vagy NYEREMÉNYEK).

6. A Promócióban való részvétel módja
6.1 A Játékosok jelen Játékszabályzat 3. pontjában részletezett Szolgáltatás igénybevételét követően
a 4. pontban részletezett Kérdőív kitöltésével vehetnek részt a Promócióban. A részvétel tekintetében
megkötés, a Játékosok olyan mennyiségű kérdőív kitöltést végezhetnek el, amennyiszer igénybe
vették a Szolgáltatást a Nyereményjáték ideje alatt.
6.2 A részvétel feltétele, hogy a Játékos 2021. május 31-ig megőrzi a Nyereményre jogosító, eredeti,
sérülésmentes számlát vagy munkalapot, amelyen a kérdőívben a Játékos által megadott
sorozatszámú termék után igénybevett Szolgáltatás egyértelműen beazonosítható és azokat a
Szervező vagy Szervező Megbízottja részére kérés esetén a kért módon be tudja mutatni.
6.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételével, valamint a Kérdőív kitöltésével
elfogadja jelen Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, azokat magára
nézve kötelezőnek tekinti.
6.4. Játékos hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.
6.5. Játékos tudomásul veszi, amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztató szerint meghatározott
hozzájárulását nem adja meg, úgy a Nyereményjátékban történő részvételre, valamint a Nyeremény
átvételére nem jogosult.
6.6. A Promócióban nem vehetnek részt
a. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a
Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;

b. a Szervező Megbízottja (egyben adatfeldolgozó is) vezető tisztségviselői, munkavállalói,
tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói;

c. a Szervezővel egy cégcsoportba tartozó tag- és társvállalatok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói;
d. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói.
7. A sorsolás lebonyolítása
A Promóció lezárását követően a beküldött kérdőívek közül a Szervező Megbízottja közjegyző
jelenlétében sorsolja ki a nyerteseket (a továbbiakban: NYERTES vagy NYERTESEK).

A sorsolás során a Szervező Megbízottja a Nyertes kisorsolásával egyidőben további három (3)
tartaléknyertest (a továbbiakban: TARTALÉKNYERTES) sorsol ki.
A sorsolásának helyszíne és időpontja: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., földszint 1. szám,
2021. április 7. 14:00 óra.
A sorsolások a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével,
közjegyző jelenlétében történnek. A sorsolás nem nyilvános.

8. Nyertes nevének közzététele
A sorsolást követően Szervező Megbízottja a Nyertes által megadott termék sorozatszámát a sorsolást
követő első munkanapon közzéteszi a Honlapon. A Nyertes nevét a Szervező Megbízottja kizárólag
akkor teszi közzé a Honlapon, amikor a Nyertes igazolta a Nyereményre való jogosultságát.

9. Nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele
9.1 Nyertesek értesítése
A Szervező Megbízottja a Nyertest a sorsolást követő 5 (azaz öt) munkanapon belül e-mailben
(továbbiakban: ÉRTESÍTŐ E-MAIL), a kérdőív kitöltése során megadott e-mail címen keresztül értesíti,
hogy a Nyertes melyik termék sorozatszámával jogosult a fődíjra, valamint annak átvételéhez mit kell
tennie.
9.2 Nyeremények átvétele
Az értesítő e-mailre a Nyertesnek 72 órán belül vissza kell jeleznie az info@clairandcurtis.com e-mail
címre, hogy az értesítő e-mail megérkezett hozzá, igényt tart a Nyereményre, valamint elektronikus
úton meg kell küldenie a megadott sorozatszámú termékhez kapcsolódó, igénybe vett Szolgáltatás
igazoló munkalapot vagy számlát.
Szervező Megbízottja a további tennivalókat e-mailben juttatja el a Nyerteseknek az alábbiak szerint:
a. a. 18 év alatti Játékos esetén az aláírt Törvényes képviselői nyilatkozatot az
info@clairandcurtis.com címre elektronikusan elküldve mutathatja be.
A megadott sorozatszámú termékhez kapcsolódó, igénybe vett Szolgáltatást igazoló munkalap vagy
számla bemutatását követően Szervező Megbízottja ellenőrzi annak érvényességét, megfelelőségét.
Érvényesnek és megfelelőnek csak az eredeti, teljes egészében olvasható adatokat tartalmazó
munkalap vagy számla bemutatása tekinthető. Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az
általuk a Kérdőív kitöltése során megadott személyes adatok (név) valódiságát Szervező Megbízottja
a Nyeremény átadását megelőzően – a személyazonosító okmány és lakcímkártya alapján –
ellenőrizze.
Szervező Megbízottja az érvényes munkalap vagy számla bemutatást visszaigazoló e-mail
megküldésétől számított 3 munkanapon belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Nyertessel.
9.3 Tartaléknyertesek
A Tartaléknyertesek közül a sorrendben következő akkor válik jogosulttá a Nyereményre – egyúttal
az eredeti Nyertes elveszíti jogosultságát –, ha az eredeti Nyertes:

b. jelen Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt bármely
személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felelt/nem felel meg, vagy
c. a Kérdőív kitöltése során megadott személyes adata(i) nem valódi(ak), illetve azok
valódiságát felhívásra hitelt érdemlően nem igazolta, vagy

d. a Nyertes kiértesítésével és visszajelzésével kapcsolatos feltételeknek nem felel meg,
vagy
e. a megadott határidők valamelyikét nem tartotta be, vagy
f. a nyertesség jogosultságát igazoló munkalapot vagy számlát nem tudja eredetiben
bemutatni, vagy nem rendelkezik vele, vagy
g. a Nyereményről lemond.
A Játékos részéről bármely kötelezettségének elmulasztásáért Szervező és Szervező Megbízottja
semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Nyertes bármely kötelességét elmulasztja, a mulasztást követő 72 óra eltelte után a
Tartaléknyertes(ek) lesznek jogosultak a Nyereményre az alábbiak szerint:
Az a Tartaléknyertes jogosult a Nyereményre, aki a sorsolás során közjegyző jelenlétében a Nyertest
követően elsőként került kisorsolásra fődíj Tartaléknyertesként. A Tartaléknyertesek a kihúzás
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a Nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő
Tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt bármely
feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül.
Amennyiben a Nyereményre sem a Nyertes, sem a Tartaléknyertesek nem jogosultak, a Nyeremény
nem kerül átadásra.
A Tartaléknyertesek értesítése és a Nyeremény átvételének folyamata megegyezik a Nyertesekre
vonatkozóan a 9.2. pontban leírt folyamattal.
A Tartaléknyertesek nevét a Szervező Megbízottjának nem kötelessége feltüntetnie a Honlapon,
mindaddig amíg nyertessé nem válnak.

10. További feltételek
10.1 Jelen Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya kiterjed a Promócióra,
továbbá az abban részt vevő valamennyi Játékosra. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Kérdőív
kitöltése előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi
Tájékoztató rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e
mulasztás nem eshet a Szervező, valamint a Szervező Megbízottja terhére.
10.2 A Promócióban az vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelel. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a
jelen Játékszabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételeknek – ideértve a
törvényes képviselői hozzájárulás hiányát –, úgy a Szervező, valamint a Szervező Megbízottja az
érintett Játékost a Promócióból kizárhatja a személyes adatainak törlésével egyidejűleg.
10.3. A Játékos a Promócióban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített pontokat, és azokat feltétel
nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében –
nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, Szervező a Promócióból kizárja. A Szervező,
valamint Szervező Megbízottja fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés vagy
ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit kizárjon, vagy a Játékosok beküldött adatait külön értesítés
nélkül részben vagy egészben törölje.

10.4. A Szervező, valamint Szervező Megbízottja jogosult arra, hogy a Promócióból kizárja azt a
Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal
szemben, aki

a. a honlap feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során
előnyhöz jutni,
b. visszaél más Játékos adataival (pl. e-mailcímmel).
10.5. A Szervező Megbízottja a honlapon kitöltött Kérdőíveket megvizsgálhatja, hogy azok a jelen
Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelnek-e. A nem
megfelelő Kérdőív kitöltéseket a Szervező Megbízottja külön értesítés nélkül törli.
10.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzat, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban
foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa,
felfüggessze vagy megszüntesse. A módosításokat vagy a megszüntetés tényét a Promóció honlapján
közzéteszi.

11. Felelősség
11.1. A Szervező, valamint Szervező Megbízottja kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy
hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett
károk tekintetében.
11.2. A Játékos felel azért, hogy a Promóció során megadott személyes adatai a valóságnak a Promóció
teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező, valamint Szervező Megbízottja a promóció során
megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.
Az adatok hiányosságáért és/vagy hibájáért (pl. e-mail cím elírása, téves vagy nem valós
adatfeltüntetés, stb.) sem Szervező, sem Szervező Megbízottja, sem a lebonyolításban részt vevő
egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak.
11.3. Szervező és Szervező Megbízottja tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a –
jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben – a nyeremények esetleges hibáiért kizárják
a felelősségüket.
11.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, valamint ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, valamint Szervező
Megbízottján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a
Játékosok e-mail szolgáltatójának rendszeréből adódó problémákért (beleértve a kézbesítetlen emaileket is) semmilyen felelősséget nem vállal.
11.5. Szervező és Szervező Megbízottja minden jogot fenntart magának a honlappal kapcsolatban. A
honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért,
adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű
felelősséget, sem a Szervező, sem a Szervező Megbízottja nem vállal.

11.6. A Nyereményekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettséget teljes körűen a Szervező
viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.

12. Adatvédelem
12.1 A Nyereményjátékra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató
tartalmazza. Játékos kifejezetten kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát elolvasta,
megismerte és megértette, az abban foglaltakat tudomásul vette és kifejezetten elfogadta.
12.2. Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel feltétele egyes
személyes adatainak megadása. Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezeléséhez
történő hozzájárulását a Kérdőív beküldésekor, a honlapon ezen nyilatkozatára utaló checkbox
beállításával adja meg. Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben hozzájárulását nem
adja meg, úgy a Nyereményjátékban történő részvételre, valamint a Nyeremény átvételére nem
jogosult.
12.3. Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató szerint róla egyedi kép, hang-, és videó-felvétel készüljön, és e felvételeket az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti
népszerűsítésre és társadalmi célú reklámra felhasználják és nyilvánosságra hozzák.

13. Játékosok érdekeit védő szabályok
13.1. A Nyeremények átadásával kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák
rendezése érdekében Játékos a Szervező Megbízottjához (Clair and Curtis Communication Kft.-hez)
fordulhat írásban a következő e-mail címen: info@clairandcurtis.com
13.2. Szervező és Szervező Megbízottja kijelentik és vállalják, hogy amennyiben valamely Nyeremény
átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton,
megegyezéssel rendezik.
13.3. Bármilyen, a Szervező Megbízottja és a Játékos között esetlegesen felmerülő vitás kérdésben a
Szervező döntése az irányadó.
Budapest, 2021. március 10.

