Részvételi- és Játékszabályzat
A Kincses Bolt Kft. és a Petrányi Pince (Petrányi István egyéni vállalkozó) (8229 Csopak,
Homokbánya utca 31.) (továbbiakban: Szervező) által szervezett játékban (továbbiakban: Játék)
kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állandó lakóhellyel rendelkező,
a Facebook közösségi oldalon jogszerű regisztrációval rendelkező természetes személyek vehetnek
részt, (továbbiakban: Játékos), akik hozzászólásban (kommentben) helyesen válaszolnak a Petrányi
Pince és Borterasz Facebook oldalán hetente közzétett kérdésre 2020.12.01. – 2020.12.20. között. A
Játékban való részvételhez személyes adatok megadása (név), a nyeremény átvételéhez lakcím, email cím, telefonszám megadása is kötelező.

1. A játék neve: Petrányi karácsonyi nyereményjáték
2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
3. A Játék 2020.12.02. – 2020.12.20. között tart. (A Szervező a hosszabbítás és időtartam
módosítás jogát fenntartja.)
4. A Játék leírása: A Játékosok a heti kérdés helyes megválaszolását követően a Petrányi
Pincészet és Borterasz által szervezett sorsoláson vesznek részt. Heti nyeremény: a Petrányi
Pince és Borterasz boraiból összeállított válogatás Magyarország területén ingyenes
házhozszállítással vagy ajándékutalvány, amely 2020. december 31.-ig használható fel.
A heti játékban a Játékos csak egy válasszal vehet részt. A Szervező jogosult alapos okkal,
de külön indokolási kötelezettség nélkül bizonyos játékosokat kizárni a Játékból (pl. ha
megsértették a játék részvételi feltételeit stb.), és fenntartja magának a jogot a jogi lépések
megtételére is.
5. Nyeremény, nyertes értesítése, tartaléknyertesek:
Sorsolás: A nyereményeket a Szervező a következő idősávokban sorolja: 2020. december 6.,
december 13., december 20., 14 órakor. A sorsolás a Social Winner alkalmazásának
használatával megy végbe. Jelen játékszabályzat elfogadásával a Játékos azt is elfogadja,
hogy a sorsoláshoz szükséges felhasználói adatokat a Social Winner a Facebook
alkalmazásából lekérdezi,azokat az alkalmazás felületén ideiglenesen megjeleníti, de ezeket
az adatokat semmilyen formában nem tárolja. A Social Winner adatvédelmi tájékoztatója:
https://socialwinner.besocial.hu/Adatvedelmi_tajekoztato.pdf oldalon tekinthető meg. A
nyertesek a sorsolásokat követő 3 munkanapon belül Facebook üzenetben értesítőt is
kapnak. A Szervező nyertes Játékos Facebook-felhasználónevét és a helyes megfejtést
ugyanazon nap 18 óráig közzéteszi a Facebook-oldalán.
Nyeremény: a Petrányi Pince és Borterasz boraiból összeállított válogatás Magyarország
területén ingyenes házhozszállítással vagy ajándékutalvány, amely 2020. december 31.-ig
használható fel.

Nyeremény átvétele: Borválogatás esetén a nyertes által megadott magyarországi címre
díjmentesen kiszállítjuk. A nyeremény sikertelen kézbesítéséért, pontatlan címadatok
megadásáért, a nyertes elérhetetlenségéből adódó meghiúsult szállításért a Szervező
felelősséget nem vállal. A nyeremény újbóli kiküldésére nincs lehetőség.
Nyertesek értesítése: A nyertes Játékosokat a Szervező Facebook üzenetben értesíti a fentiek
szerinti sorsolásokat követő 3 munkanapon belül, a Játékos által a Játékba történő
regisztráció során megadott e-mail címén. Az értesítő üzenetet a nyertes Játékosok 3
munkanapon belül kötelesek visszaigazolni, jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tarte. E kötelezettség elmulasztása a nyereményekre nézve jogvesztő hatályú lehet.
Az értesítő üzenet kézbesítése során esetlegesen keletkező károkért, késedelemért,
adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező semmilyen felelősséget
nem vállal. Az értesítő vagy válasz e-mail esetleges levélszemétbe kerüléséért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal, ill. technikai problémákért, különösen a telefon-, a
Facebook- a számítógépes- és elektronikai hálózatok meghibásodásáért sem.
6. A Szervező a nyertes nevét (Facebook felhaználó név megjelölésével) a
www.petranyipince.hu weboldalon és/vagy a Facebook Petrányi Pince és Borterasz rajongói
oldalán közzéteheti a kampány lezárását követő 10 munkanapon belül. A Játékos a Játékban
való részvétellel ebbe automatikusan beleegyezik.
7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg
a jelen szabályzatban írt feltételeknek.
8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, a Ford Magyarország és a Ford
márkakereskedések dolgozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685.§.b. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
10. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével
együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem
vehetnek részt.
11. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, téves és jogsértő
adatszolgáltatásából eredően, illetve a regisztráció során adatvesztésből származó esetleges
károkért a Szervező felelősséget nem vállal.
12. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata hozzáférhető a játék ideje alatt a
helyszínen a Petrányi Pince és Borterasz dolgozóinál is.
13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban
bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.
14. Az érdeklődő a regisztráció tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a
kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és e-mail címadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Kincses Bolt Kft. és a

Petrányi Pince (Petrányi István egyéni vállalkozó) (8229 Csopak, Homokbánya utca 31.)
kezelje.
A játék szervezője: Kincses Bolt Kft. és Petrányi Pince (Petrányi István egyéni vállalkozó)
(8229 Csopak, Homokbánya utca 31.)
A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható.
A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.

Csopak, 2020. december 2.

