JÁTÉKSZABÁLYZAT
A HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. ÉS A ‘HEINEKEN TAVASZI PROMÓCIÓ’ ELNEVEZÉSŰ
NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatokat és a Heineken termékek reklámozója, ezáltal a Játék
finanszírozója és szervezője a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Cg: 08 10 001541; székhely: 9400 Sopron Vándor Sándor
út 1. levelezési címe: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1. (a továbbiakban: „Szervező”). A Szervező a lebonyolítási feladatok
összessége körében teljes körűen eljár.

2.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.

A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött, a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Nyereményjáték 3. pontban írt
időtartama alatt:
2.1.1. A 2.2. pontban meghatározott, – a Nyereményjátékban résztvevő termékekből 2 db-ot egyidejűleg
vásárol azon magyarországi vendéglátóegységekben (a továbbiakban: „Partner”), melyekben elérhető a
Nyereményjáték, majd 1 db sorsjegyet kap. A Játékos a sorsjegy felnyitását követően azonnal megtudja,
hogy nyert vagy sem. A nyertes a nyerő sorsjegy átadásával jogosult az azonnali – 4.1. pontban
meghatározott – nyeremények valamelyikének átvételére a vásárlás helyszínén. A nyertes a nyertes
sorsjegyen meghatározott nyereményre jogosult.
2.1.2. A promócióban való részvétellel egyben elfogadja a részvételi feltételeket. Ugyanazon nyertes sorsjegyet
egy Játékos csak egyszer válthat be. A résztvevő Partnerek kínálata és nyitvatartási ideje változhat. A
Promóció 2021. április 1. nap 0 óra 01 perc és 2021. június 30. nap 23 óra 59 perc közötti időszakban az
üzletekben eltérő időpontokban valósul meg, és legfeljebb a készlet erejéig tart.

2.2.

A Nyereményjátékban a következő Termékek vesznek részt:
•
•
•
•

Heineken üveg
Heineken üveg
Heineken 0.0 üveg
Heineken csapolt

0,5 L
0,33L
0,33L
0,5L

Üveg
Üveg
Üveg
Korsó

2.3.

A nyertes Játékos köteles a Nyereményjátékhoz tartozó nyertes sorsjegyet a nyeremény átvételéig sértetlenül
megőrizni, és a Partnernek vagy a Partner megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor. A
Nyereményjátékban kizárólag azok a sorsjegyok fogadhatók el, melyek nyertes sorsjegyek és a vásárlás helyszínén
lettek kiadva. Partner kizárólag azt a nyereményt adhatja át a Játékosnak a nyertes sorsjegy bemutatását
követően, amely meg van határozva a nyertes sorsjegyen.

2.4.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és a Partner, valamint a Szervező és a Partner azon
alvállalkozóinak tisztségviselői és munkavállalói, és megbízottjai, akik a Nyereményjáték szervezésében és
lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

3.

NYEREMÉNYEK ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

3.1. A Nyeremény 1 db nyertes sorsjegyet foglal magába, aminek beváltásakor a Játékos az alábbi nyeremények
EGYIKÉT nyerheti meg:
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•

Heineken 0,33L üveg

•

Heineken 0.0 0,33L üveg

•

Heineken sörnyitó

•

Heineken 0.0 napszemüveg

•

Heineken webcamera takaró

•

Heineken pohár díszdobozban

3.2. A nyertes a nyertes sorsjegyen meghatározott ajándékra jogosult. A Nyeremény másik Játékosra átruházható,
készpénzre nem váltható és nem cserélhető.
3.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Nyereményjáték időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül
történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű
más nyereménnyel helyettesítse.
3.4. A nyeremények átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges konfliktusokért a szervező felelősséget nem
vállal.
A Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések az info@heineken.hu e-mail címen tehetők meg.

Budapest, 2021. április 1.
Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.
Szervező
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