
JÁTÉKSZABÁLYZAT  

 

1. A játék szervezője 

1.1 A nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Andreas Stihl Kft. (székhely: 2051 

Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.) (”Szervező”). 

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Clair & Curtis Communication 

Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-27.) (”Lebonyolító”) látja el. 

 

2. A játék időtartama 

A nyereményjáték ideje: 2014. május 17. szombat, időtartama: 17.00 – 19.40 óráig 

 

A sorsolás időpontja: 2014. május 17. szombat 19 óra 45 perc. 

A sorsolás helyszíne: Budai Vár, Oroszlános Udvar, Központi színpad 

 

3. Az akció leírása, részvételi feltételek 

A STIHL TIMBERSPORTS® Champions Trophy szórólapján egy nyeremény 

szelvényt helyeztünk el. A nyerő sarok („Pályázat”) kitöltésével, név és email cím 

megadásával lehet a játékban részt venni. A szórólapokat a rendezvény helyszínén 

lehet megtalálni, a kitöltött szelvényeket a perforációnál letépve, a bejáratnál 

elhelyezett soroló urnába kell bedobni.  

Az esti sorsoláson a szelvényt kitöltők között három STIHL nyereménytárgyat 

sorsolunk ki. Az első 300 szelvényt bedobó pedig garantált ajándékban részesül. 

- A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel 

rendelkező, 18. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes 

magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”) aki a nyereményjáték 

időtartama alatt:helyesen és értelemszerűen kitöltötte a szórólapon található 

szelvényt, valós email címével és teljes nevével. 

- és a szelvényt bedobja a bejáratnál elhelyezett sorsoló urnába 

- valamint a szelvény bedobásával elfogadja a játékszabályzatot. 

 

 A Szervező a nyereményjáték időtartama alatt érvényesen regisztráltak között a 4. 

pont szerinti nyereményeket sorsolja ki. Az első háromszáz Játékos a bedobás 

idejében garantált ajándékot vehet át a bejáratnál. 



A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amennyiben a 

Játékos az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 

• A Játékosnak a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon kell megadnia 

a saját nevét, e-mail címét  

• Adott Játékos kizárólag saját nevében nyújthat be Pályázatot a 

nyereményjáték során.  

• A Pályázatot a nyeremény játék időtartama alatt kell a sorsoló urnába 

bedobni.  

A Játékosnak a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon kell elfogadnia a 

Játékszabályzatot. 

Egy Játékos korlátlan számú Pályázat benyújtására jogosult, minden egyes 

szórólapon szereplő nyerő sarok kitöltése külön Pályázatnak számít, abban az 

esetben is, ha a Játékos személye azonos. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti szórólapon található Pályázatot 

fogadjon el! 

Minden bármilyen módon hamisított vagy manipulált szórólap és az azon található 

nyerő sarok érvénytelen, és nem vehet részt a Játékban. A Játékban részt vevő 

Pályázat érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott 

kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az 

irányadó. A Szervező a szórólapok tulajdonjogával kapcsolatban bármely harmadik 

személyek között felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 

A játékban az Andreas Stihl Kft. és a Clair & Curtis Communication Kft. alkalmazottai, 

valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói nem vehetnek részt. 

4. Nyeremények 

A Játékban az alábbi „Sorsolt ajándékok” vesznek részt: 

• 1 (egy) db STIHL Chronograph 

• 1 (egy) db STIHL STS hátizsák 

• 1 (egy) db STS napszemüveg 

5. A nyertes sorsolása 

A nyertes Játékos a nyeremény átvételére a sorsolás ideje alatt jogosult. 

Amennyiben bármelyik nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, 



úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertes 

kisorsolására jogosult. A Szervező a sorsolást követően a reklamáció lehetőségét 

kizárja. 

A Szervező a sorsoláson tartaléknyertesként új szelvényeket sorsol ki. A 

tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyeremények 

átvételére, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a nyereményt 

nem veszi át, vagy regisztrációja bármely okból utóbb érvénytelenné válik, 

regisztrációja nem felel meg az 1. pontban írt feltételeknek vagy a nyertes a Játékból 

a regisztrációjával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

 

A Lebonyolító sorsolás eredményét a sorsolást követő héten a Facebook oldalán 

hozza nyilvánosságra (www.facebook.com/stihlkft). A nyilvánosságra hozatal során a 

nyertesek neve és az átvételről készült fénykép jelenik meg. 

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében 

kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti 

jogot gyakorló szülő.) A 3. pont szerinti sorsoláson kisorsolt nyereményt a 18. 

életévét be nem töltött nyertes esetén annak törvényes képviselője veheti át. 

 

A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti 

elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal 

szemben. 

 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A 

nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. 

 

Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélküli beleegyezését és nyilatkozatát 

adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve, fényképe nyilvánosságra kerüljön a 

Szervező weboldalán, Facebook oldalán. 

 

Szervező kizárja a Játékból azt a regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos 

részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékban történő regisztrációja 

során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a 

regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt 



személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban 

csalást/hamisítást követ el. 

Az oldalon szereplő nyeremények képei illusztrációk. 

  

 6. Adatkezelés 

A Játékos a részvétellel feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Játék során általa 

megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, e-mail cím) (a továbbiakban: 

”Személyes adat”) a Szervező teljes körűen kezelje, marketing tevékenysége 

valamint közvetlen üzletszerzése céljából akár elektronikus levelezés vagy más 

eszköz útján megkeresse, hozzájárulásának visszavonásáig, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. 

A nyereményjátékra való jelentkezéskor engedélyezett adatokat az Andreas Stihl Kft. 

rendszere kezeli. 

A feliratkozó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor 

ingyesen, korlátozás mentesen indoklás nélkül kérheti adatai törlését a 

nyilvántartásból az info@stihl.hu e-mail címre küldött levéllel. 

  

7. Adatvédelem 

Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli. 

Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény illetve az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Kutatás és 

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 

évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztathassa vagy visszavonhassa. 

Budapest, 2014. 05. 14. 

 

Andreas Stihl Kft., 

Szervező 


