
Nyereményjáték szabályzat a „Nyerj etetőhajót!” nyereményjátékhoz. 

 

Nyereményjáték szabályzat 

 

A Szervező 

Cégnév: Energofish horgászfelszerelést gyártó, és forgalmazó nagykereskedés 

Cím: 1201 Budapest Helsinki út 74. 

Adószám: 10797534-2-43 

CG.: 01-09-364114  

E-mail cím: nyeremenyjatek@energofish.hu 

 

Kik vehetnek részt a Játékban? 

A Nyerj etetőhajót! nyereményjátékban (a továbbiakban: Nyereményjáték) kizárólag a 14. életévét betöltött 

Európai Uniós állampolgársággal rendelkező személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 

szabályosan kitöltik a játékhoz tartozó online kérdőívet vagy a helyszíni regisztrálást követően tesztvezeti az 

Energofish nyereményjátékéhoz tartozó etetőhajót a 2018-as Fehova kiállításon. 

A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal. 

 

A Játék időtartama 

A z online kérdőív kitöltésének időtartama: 2017. december 20. – 2018. február 15. 23:59 

Az etetőhajó tesztvezetésének időtartama: 2018. február 16. – 2018. február 18. 12:00 

 

A határidőn túl beérkezett kérdőívkitöltéseket a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként 

elfogadni. 

 

A Játék menete 

A Játékosnak maradéktalanul ki kell töltenie az Energofish online kérdőívét és minden elérhetőségét pontosan 

meg kell adnia. Emellett a Játékosnak esélye van még nyerni, ha részt vesz az Energofish 2018-as FEHOVA 

etetőhajó tesztvezetésén és a helyszínen személyesen regisztrál az Energofishnél. 

A kérdőívet kitöltők és a FEHOVA etetőhajó tesztvezetők egyenlő eséllyel indulnak a játékon. Nem növeli a 

nyerési esélyeit az a Játékos, aki ugyanazon profillal többször tölti ki a kérdőívet. Azonban a kérdőív kitöltése 

nem zárja ki a tesztvezetésen való részvételt, sőt kétszer kerül bele az adatbázisba az a Játékos, aki 

ugyanazokkal az adatokkal tölti ki az online kérdőívet és regisztrál a 2018-as FEHOVA helyszínén a 

tesztvezetésre. 

 

Nyeremény 

Az összes Játékos (kérdőív kitöltők és tesztvezetők egyaránt) között összesen 1 db Carp Expert Etetőhajó 

Speedy 1001D-t sorsol ki a Nyereményjáték Szervezője. 

 

Eredményhirdetés 

Helyszíne: a FEHOVA kiállítás az etetőhajós tesztvezetés helyszínén 

Időpontja: 2018. február 18. 15:00 

A sorsolás során 1 nyertest és 2 pótnyertest sorsol a Szervező. 

 

A Nyertes értesítése 

A nyertes nevét a 2018-as FEHOVA kiállításon a Nyereményjáték sorsolását követően hirdeti ki a Szervező. 

Amennyiben a nyertes jelen van az eredményhirdetésen, úgy személyesen veheti át a nyereményét. 

Amennyiben a nyertes nincs jelen az eredményhirdetésen, úgy a Szervező a Nyereményjáték során megadott e-

mail címen értesíti őt a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A nyertes nevét az Energofish Kft. online 

felületein is közzéteszi a Szervező. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre 72 órán belül nem válaszol, a 



nyeremény automatikusan a következő pótnyertest illeti meg. Ha az első számú pótnyertes sem válaszol az 

értesítését követő 72 órán belül, akkor a második pótnyertest illeti a nyeremény. Az e-mailben értesített 

játékos a vecsési Peca Plázában veheti át személyesen a nyereményét, a Játékossal előre egyeztetett 

időpontban. 

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy képet, videót készítsenek a nyeremény átvételéről és ezt a nyertes Játékos 

nevével együtt a Szervező nyilvánosságra hozza az online felületein. A nyertes által megadott személyes adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás, telefonszám elírás stb.) a Szervező semmiféle 

felelősséget nem vállal. A nyeremény átvételével kapcsolatos, illetve bárminemű, a nyereményjátékkal 

kapcsolatos reklamációt a nyereményjáték befejezésétől számított 1 hónapon túl nem fogad el a Szervező. 

 

Kik nem vehetnek részt a játékban? 

A Játékban nem vehetnek részt az Energofish Kft. és a Hive Creative Kft. alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 

685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért 

felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék 

szervezője fenntartja magának. 

A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabály módosítására, 

illetve kiegészítésére. 

 

Személyes adatok kezelése 

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a nyertes személyi adatait és személyes 

jellegű információit (név, cím, telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték 

lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása 

és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A 

Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések 

betartásával kezeli. A Nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott 

kötelezettségeket követően a résztvevő Játékos az nyeremenyjatek@energofish.hu címre történő email 

megküldésével kérheti adatainak törlését az adatbázisból. 

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook. 


