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BERTOLLI + TEFAL NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A MARESI FOODBROKER KFT. szervező nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez 2022. 06.01
1. 00:00 és 2022.08.10. 23:59 között a www.bertollinyeremenyjatek.hu weboldalon (továbbiakban:
Weboldal).
1./ A Játék Szervezője és Lebonyolítója
A Játék szervezője:
MARESI FOODBROKER KFT.
székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.
cégjegyzékszám: 01-09-076829
adószáma: 10567203-2-43
(továbbiakban: Szervező)
A Játék lebonyolítója és a technikai háttér szolgáltatója a Szervező megbízásából:
SUPER11 Creative Zrt.
székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4. 4. em.
cégjegyzékszám: 01-10-048731
adószáma: 25460731-2-43
(továbbiakban: Lebonyolító)
2. /A Játékban résztvevők

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó
lakcímmel rendelkezik és aki nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe
(továbbiakban: Játékos).
A Játékban nem vehetnek részt:
- a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont);
- a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen
személyek
(törvényes képviselőjük útján sem).
A Játékban résztvevők részvételüket megelőzően elfogadják a jelen játékszabályzatot és az adatkezelési
tájékoztatót. A Játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató
elfogadása, melyek a Weboldalon érhetők el.
A Játékosok közül kizárásra kerülhetnek azok, akik a jelen szabályzatban foglaltakat megszegik.
3. /A játék időtartama

A Játék 2022. 06.01, 00:00 és 2022.08.10., 23:59 között tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után a Weboldalra történő kódfeltöltések érvénytelenek,
azok a beküldő Játékosok a Játékban nem vesznek részt.
4. /A Játék leírása

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a jelen Szabályzatban meghatározott Bertolli márkájú
termékek magyarországi vásárlásának blokkján található AP kódot , vagy számla sorszámot a vásárlás
pontos időpontját feltöltse a www.bertollinyeremenyjatek.hu Weboldalra.

￼

A promócióban résztvevő termékek: Bertolli Originale/Cucina/Gentile/Cucina Delicate 500ml,
Bertolli 750ml, Bertolli 1liter, Bertolli 2liter, Bertolli Spray 200ml.
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A blokk/ számla bármilyen mennyiségű Bertolli termék esetén elfogadható, akár 1 termék vásárlása esetén
is.
A blokk/ számla eredeti példányát meg kell őrizni és a nyertesnek a nyeremény átvételéhez be kell tudnia
mutatni az eredeti példányt, ellenkező esetben a nyereményre való jogosultságát elveszti.
Ablokk dátumának 2022. 06.01 00:00 és 2022.08.10. 23:59. közötti napra kell, hogy essen, ezen
időtartamon kívüli blokk a Játékban nem elfogadható.
A jelentkezés során a Játékos a Weboldalon a következő adatait adja meg: név, emailcím, lakcím,
telefonszám.
A játékos továbbá részt vehet egy különjátékban is, ahol 10db kérdés megválaszolásáért cserébe egy
külön sorsoláson is részt vehet.
Egy Játékos több blokkal is részt vehet a Játékban.
AJátékban való részvétel termékvásárláshoz kötött.
A Játékban való részvétel önkéntes.
A Játékos a Játékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését az
info@bertollinyeremenyjatek.hu e-mail címre történő erre irányuló levél küldésével. Ebben az esetben a
Játékos a sorsoláson nem vesz részt.
5. /A Játék nyereményei

Nyeremények:
-

3 db TEFAL OPTIGRILL
12 db TEFAL Excellence grillező serpenyő 26cm
85 db TEFAL Ingenio ételfogó csipesz

A különdíjból összesen 3 csomag kerül kisorsolásra.
Különdíjak:
-

3 db BERTOLLI Olivaolaj válogatás 15 000Ft értékben

*
A nyeremények készpénzre nem válthatók, más termékre be nem cserélhetők, át nem ruházhatók.
6. /A nyertes megállapítása

A Játékban résztvevő AP kódot/számlát beküldő Játékosok között:
- a játék lezárásakor 3 db nyertes kerül kisorsolásra egy-egy főnyereményért (TEFAL OPTIGRILL);
valamint további 3 játékos a különdíjakért. (BERTOLLI CSOMAG)
- a heti sorsolásokon összesen 12 db nyertes kerül kisorsolásra, a nyerteseket a 1-1db TEFAL grillező
serpenyővel díjazzuk.
- a napi sorolások alkalmával összesen 85db nyertest díjazunk az TEFAL ételfogó csipeszekkel.
Nyereményenként 1 db tartaléknyertes kerül megállapításra sorsolással.

￼

A sorsolás véletlenszerűen történik a résztvevő Játékosok között szoftver segítségével. A sorsolásról
jegyzőkönyv készül.
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7. /A nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező vagy a Lebonyolító a megadott e-mail címükre történő e-mail küldésével értesíti a
nyertes megállapításától számított 5 munkanapon belül.
A nyereményeket a Szervező vagy a Lebonyolító postai úton/ futár segítségével juttatja el a Játékosnak, az
értesítést követő 90 napon belül.
A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, a szállítási késedelemért vagy a szállítás meghiúsulásáért a
Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. Sikertelen postai vagy futár által történő kézbesítés
esetén a nyertes a nyereménytől elesik és emiatt tartaléknyertes sem kerül kiválasztásra ebben az esetben.
Ha a nyertes nem értesül a nyertesség tényéről (nem olvassa az e-mailt), azért a Szervezőt és/vagy a
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért,
valamint az ebből adódó értesítési késedelemért vagy annak meghiúsulásáért a Szervező és a
Lebonyolító nem vállal felelősséget.
A nyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél vagy a Lebonyolítónál az
info@bertollinyeremenyjatek.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A nyertes köteles
az értesítésre választ küldeni, a válasz e-mailnek tartalmaznia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
elfogadja-e a nyereményt, illetve egyeztetni szükséges a nyeremény átvételének időpontjával
kapcsolatban.
Atartaléknyertest legkésőbb a nyertesnek a fenti visszaigazolásra vonatkozó határidő lejártát követő 6 napon
belül értesítjük a jelentkezési felületen megadott e-mail címen, valamint telefonszámon. Ezt követően a
folyamat megegyezik a nyertes értesítésekor követendő folyamattal.
Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát
elvesztette, további reklamációra nem jogosult.

8. / Felelősségkizárás

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget a Játék során bekövetkezett vagy ahhoz kapcsolódó
károkért.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a
Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve, ha a Játékos által igénybe vett
internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a jelentkezés.
A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget a Játék bármilyen félbeszakadásáért.
A Játékból kizárt személy a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben semmilyen jogcímen igényt nem
jogosult érvényesíteni.
A Szervező és a Lebonyolító nem felel a Játékban résztvevő személyek által feltöltött adatokért, tartalmakért.

9. / Egyebek

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó postai
/ futár költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.
A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági, jótállási, kártérítési igényét a
nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

￼

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat és a mellékletét képező Adatkezelési
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tájékoztató módosítására.

￼

A Szervező és a Lebonyolító a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.

