PÖTTYÖS _ PENNY MARKET PROMÓCIÓ
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1.

Játékban részt vehet:

A FrieslandCampina Hungária Zrt. és a Penny Market Kft. (továbbiakban: Szervezők) által szervezett
nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) az alábbi személyek vehetnek részt:
minden magyar állampolgár illetve azon devizakülföldinek* minősülő természetes személyek is, akik a 18.
életévüket betöltötték. Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezők alkalmazottai, velük egy háztartásban élő
személyek, hozzátartozóik (Ptk. 8:1§ (1) 1. és 2. pont.) és az akciót szervező ügynökségek munkatársai.

2.

Játék menete:

A Játékban a fenti feltételeknek megfelelő minden olyan személy részt vehet, akik a játék időtartama alatt
bármely Magyarországon található Penny Market üzletben Penny Fan Game kártyával Pöttyös Túró Rudi 6x30g
Multipack csomagból (natúr, ét vagy fekete ribizli ízben)
•

legalább egy darabot vásárolnak, akkor Pöttyös hengerpárnát,

•

legalább két darabot vásárolnak, akkor Pöttyös fürdőköntöst nyerhetnek.

A két darab terméknek egy nyugtán kell szerepelnie, ezt a játék időtartama alatt kell teljesítenie a Vásárlónak. A
vásárláshoz minden esetben Penny Fan Game kártya használata szükséges.
3.

Játék időtartama:
2014. szeptember 18. napjától 2014. szeptember 24. napjáig tart.

4.

Nyeremények, sorsolás helye, módja, ideje:
Nyeremények:
•

120 darab Pöttyös hengerpárna,

•

60 darab Pöttyös fürdőköntös.

A sorsolás időpontja: 2014. szeptember 29.

A sorsolás helyszíne: a Penny Market Kft. központja -2351 Alsónémedi Északi Vállalkozói
Terület 5. számú főút, 21. km.
Az ajándékok nyerteseit a Penny Market Kft. saját szervezésében sorsolja ki. A sorsolás nem nyilvános.
A Penny Market Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-63573/2013.

* devizakülföldi: a 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvény 2. § (2) a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes
hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet.

5.

A sorsoláson való részvétel feltételei:

Egy vásárlással kizárólag egyfajta ajándék (Pöttyös hengerpárna vagy Pöttyös fürdőköntös) nyerhető.
A sorsoláson kizárólag az előzetesen meghatározott időszak alatti vásárlások vesznek részt. A Pöttyös
hengerpárna nyeréséhez azok a blokk(ok) minősül(nek) érvényesnek, amelyen legalább egy darab Pöttyös Túró
Rudi 6x30g termék (natúr ét vagy fekete ribizli) szerepel.
A Pöttyös fürdőköntös nyeréséhez azok a blokk (ok) minősül(nek) érvényesnek, amelyen/amelyeken legalább
két darab Pöttyös Túró Rudi 6x30g termék (natúr ét vagy fekete ribizli) vásárlása szerepel. A két darab termék
bármilyen íz kombinációban megvásárolható.

6.

Játékból kizárásra kerülnek:

A Szervezők manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, tisztességtelen magatartások vagy ezek gyanúja, esetén a
Játékból bárkit indoklás nélkül kizárhatnak. Szervezők más nyereményjátékában már érvényesített vagy
érvényesíteni kívánt vásárlásokat, blokkokat jelen Játékban nem lehet ismételten felhasználni, illetve ugyanez a
szabály érvényes a már felhasznált vásárlásokra is. A Szervezők a nyeremény átadásáig is kizárhatják a Játékból
azokat a Játékosokat, akik nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

7.

Nyeremények átvétele:

A nyeremények Nyertesek részére történő eljuttatásáról a Szervezők gondoskodnak. A 120 darab Pöttyös
hengerpárnát és a 60 darab Pöttyös fürdőköntöst a Penny Market Kft. a Nyertesek lakcíméhez legközelebb eső
Penny Market áruházba küldi meg, ahol a Nyertes a nyereményét személyesen veheti át.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére legkésőbb a
sorsolást követő 50 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem
tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem
értékelhető.

8.

Egyéb tudnivalók:

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervezők fenntartják. A jelen szabályzat megváltozásáról a
Szervezők a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően
haladéktalanul tájékoztatják.
A Szervezők nem osztanak ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további
nyereményt. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és készpénzre, utalványra
nem válthatók.
A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A
nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat megtalálható a www.penny.hu,
www.pöttyös.hu internetes oldalakon.
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