
 
 

A Hörmann Hungária Kft 2018-es  nyereményjátékának hivatalos játékszabálya 
 

1.    A promóció szervezője 

A „Hörmann Hungária 2018-os nyereményjátékának „A szép és biztonságos otthonért”  (a 
továbbiakban: „promóció”) szervezője a Hörmann Hungária Kft. (székhely: 2310 
Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.), a továbbiakban: “Szervező”). 
 
 2.    A promócióban résztvevő személyek 
 
A promócióban részt vehet minden, magyar állampolgársággal rendelkező 18 éven felüli 
természetes személy, aki hiánytalanul kitölti a szervező weboldalán található regisztrációs 
lapot, kivéve a Hörmann Hungária Kft.  alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozóit, és ezen 
személyeknek a Ptk. a PTK 8:1 § (1) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.  
 
3.    A promóció időtartama 
 
2018. március 1-jén 00:00-kor kezdődik és 2018. december 23 -ig éjfélig tart.  

 
4.    A játékba való belépés módja 
 
A játékban mindazok részt vesznek, akik a promóció időtartama alatt, de legkésőbb 2018. 
december 23- ig kitöltik a Hörmann Hungária Kft weboldalán, illetve a promóciós újságban  
található regisztrációs űrlapot és ez utóbbi esetben eljuttatják a HÖRMANN HUNGÁRIA 
Kft. vagy valamely HÖRMANN - szakkereskedő címére. 

A játékban való részvétel a jelen : www.hormann.hu/news/hoermann-hungaria-
nyeremenyjatek/   internet oldalon közzétett hivatalos Játékszabályzat automatikus 
elfogadását jelenti. 

5. Érvényes pályázatok meghatározása 

Érvényes pályázatnak minősül a játék időtartama alatt beérkezett hiánytalanul kitöltött 
regisztrációs szelvény. Egy személy csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban. 

6. Nyerési módok  

Sorsolás 

Az érvényes pályázatok sorsoláson vesznek részt. A sorsolás véletlenszerű, gépi sorsolással ( 
véletlenszám genereráló szoftver alkalmazásával ) sorsolási bizottság jelenlétében történik. A 
nyerteseket emailben értesítjük. 

Az első sorsolás időpontja és helyszíne 
 
2019. január 11.  
Hörmann Hungária kft. székhelyén 
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15 
 
 



 
 
 

8.    Nyeremények 

Kisorsolásra kerülő nyeremények: 

A sorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

3 db RenoMatic light típúsú garázskapu 2500x2125-ös méret ProLift motorral 
 

9.    Nyeremények átadása:  

A díjak átadása  előzetes egyeztetést követően személyesen. A nyerteseknek legkésőbb 2019. 
szeptember 01-ig át kell vennie nyereményét, különben elveszíti jogosultságát a 
nyereményre.  

A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények 
átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.  

A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért illetve 
a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal. 

A nyeremények pénzre nem válthatóak, de egyéb Hörmann termékre becserélhetők.  

     

10.    Adó 

A Szervező az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően befizeti a nyeremények 
után a személyi jövedelemadót.  
 

11. Adatkezelés 
 
A nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.  

A nyereményjátékban történő részvételhez a regisztrációs szelvényen családi- és utónév, 
lakóhely helység és email cím megjelölése szükséges. 

Tudomásul veszik, hogy adataik feldolgozását a Hörmann Hungária Kft. végzi. A 
nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelése az információs önrendelkezésről és az 
információszabadságról rendelkező 2011.évi CXII. Törvény szerinti módon és 
feltételekkel történik. Az info@hormann.hu email címen, vagy a 2310 Szigetszentmiklós, 
Leshegy u. 15 postai címen bármikor kérhetik adataik helyesbítését, kiegészítését és 
megtilthatják a további adatkezelést. Adatkezelői szám: NAIH-69900/2013   

12.Egyéb  
  
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 
okozott következményekért. 



 
A Szervező, illetve a promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár 
mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.  
 
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a promóciót 
kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a promóciót bármikor visszavonni. A 
Szervező a promócióval kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a 
jelen www.hormann.hu/news/hoermann-hungaria-nyeremenyjatek/ weboldalon teszi 
nyilvánossá. 
 
A hivatalos internet oldal címe: www.hormann.hu/news/hoermann-hungaria-
nyeremenyjatek/ 
 
A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és lakóhelyük helységneve nyilvánosságra 
kerüljön, továbbá a Szervező kérésére,  a Pályázók külön nyilatkozatban járulnak hozzá, hogy 
a nyeremény átadásáról kép- és hangfelvétel készüljön, valamint hogy a Szervező 
képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból területi és időbeli 
korlát nélkül díjmentesen felhasználja.  
 
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 
nyereményt.  
 
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. 
 
Kelt: Szigetszentmiklós, 2018.02.28. 


