CONSTRUMA KIÁLLÍTÁSI CSOKOR 2022
nyereményjáték részvételi és játékszabályai
1) A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, röviden Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10.,
cg.: 01-10-041503 (továbbiakban: Szervező) tudásalapú ajándéksorsolásos
nyereményjátékot
szervez
(továbbiakban:
Játék),
amelyben
azon
magánszemélyek (látogatók) vesznek részt, akik a jelen játékleírásban
szereplő sorsjegyet az akció ideje alatt a játékleírásban szereplő módon a
Hugexpo Zrt. részére átadják.
2) A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azok vehetnek részt
(továbbiakban: Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
a) az a 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik,
b) a Játék időtartama alatt (online vagy a helyszínen) vásárolt belépőjegye
mellé kapott sorsjegyet (nyereményszelvényt) elhelyezi a Szervező által
erre a célra kijelölt helyen.
3) Egy személy csak egy nyereményszelvénnyel vehet részt a sorsoláson.
4) A Játék időtartama: 2022. április 6-10.
A sorsoláson a 2022. április 10-én 17 óráig beérkező érvényes pályázatok
(nyereményszelvények) vesznek részt. A nyereményszelvényeket a Hungexpo
D (KONYHA) pavilonjában a színpad mellett elhelyezett gyűjtőládába kell
bedobni. A Pályázatokat a Szervező csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a fenti határidő lejártáig sor kerül. A
Pályázat elveszéséből eredő kockázat a Játékost terheli.
5) A Szervező a sorsolást közjegyző jelenlétében – véletlenszerűen, kézi
húzással - bonyolítja le, a Hungexpo Zrt., 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
szám alatt, a Főépület, I. emeleti tárgyalójában.
6) A Szervező a játék során egy alkalommal tart sorsolást a beérkező összes
érvényes pályázat között: 2022. április 13-án 10 órakor.
7) A Szervező a sorsolásra beérkezett pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy
azok megfelelnek-e a jelen játékszabály 2/b pontja szerinti részvételi
feltételnek. A feltételnek meg nem felelő pályázatok érvénytelenek, így azok a
sorsoláson nem vesznek részt. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékosok
téves vagy olvashatatlan adatszolgáltatásából eredően (pl.: olvashatatlan,
gyűrött, tépett, kopott vagy nem az aktuális adatokat tartalmazó sorsjegy).

1

8)

A sorsoláson az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:
1 db Nonoart konyhabútor 1.000.000 Ft értékben

9) A nyereményt a nyertes Játékos a sorsolást követő 90 napon belül veheti át. A
nyertest telefonon és levélben/e-mailben értesítjük a nyeremény átvételének
helyéről és módjáról. A nyeremény az értesítő levél felmutatásával vehető át.
10) A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények pénzre vagy más
nyereményre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési
kötelezettséget a Szervező téríti meg, azonban a nyeremény átvételével
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl.
nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Játékosokat
terhelik. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes Játékos a
nyereményt az erre nyitva álló határidőn belül (sorsolástól számított 90 nap)
nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban
előírt módon játékadó címén (1991. évi XXXIV. törvény 11. § (3) bekezdés)
az állami költségvetésbe fizeti be.
11) Nyereményenként 1 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes
Játékos – a kisorsolás sorrendjében - abban az esetben válik jogosulttá a
nyereményre, ha a nyereményre kihúzott nyertes nem felel meg a 2/a vagy
2/b pontok szerinti követelményeknek, vagy hamis adatokat adott meg és
ezért a Játékból ki kell zárni. A tartaléknyertes válik jogosulttá a nyeremény
átvételére abban az esetben is, ha a nyertes nem kívánja nyereményét
átvenni, arról írásban lemond.
12) A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, annak érdekében,
hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor
kerüljön (2022. július 13.). Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a
nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása
meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható
meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül
tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak
elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.
13) Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény
átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.
Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes
képviselője vagy gondnoka jogosult.
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14) A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, szakadás stb.), a
nyereményjátékban foglalt szolgáltatások teljesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. a rendelt szolgáltatások nem megfelelő minőségéért a
Szervező a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal. A nyereményt
átvevő Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyereményt
felajánló céggel szemben érvényesítheti.
15) A Játékosok a pályázat (nyereményszelvény) a Szervező részére történő
átadásával tudomásul veszik és elfogadják a jelen játékszabályban foglalt
valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezésüket adják ahhoz,
hogy:
a) adataik a Szervező (Adatkezelő) adatbázisába kerüljenek, és azokat a
Szervező esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további
ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a Szervező marketing
tevékenysége céljából a Játék befejezését követően is kezelhesse. Az
adatok kezelését, feldolgozását a Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai
út 10. cg.: 01-10-041503) végzi; Adatkezelési szabályzat
b) amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a
Szervező nyilvánosságra hozza;
c) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes
egészét, akár részleteit a Szervező reklám promóciókhoz felhasználhassa,
idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
16) Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló
kereskedelmi ajánlattal megkeressük, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai
törlését a nyilvántartásból a következő címen: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest,
Albertirsai út 10. vagy e-mailen: leiratkozas@hungexpo.hu
17) A Játékból ki vannak zárva:
a) Hungexpo Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
az itt felsorolt személyek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. §. (1) 1.
pontjában meghatározott hozzátartozói,
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok
2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. §. (1) 1.
pontjában meghatározott
hozzátartozói.
Budapest, 2022. március 19.
Hungexpo Zrt.
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