RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „BÉRESMOZGÁS” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ
1. A nyereményjáték szervezője:
Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
honlap: www.beresmozgas.hu
(a továbbiakban: a „Szervező”)
2. Részvételi feltételek:
2.1. Ki pályázhat?
A nyereményjátékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt. (a továbbiakban: a
„Résztvevő”) A 18. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes
Résztvevők esetében a nyereményjátékban történő részvételhez törvényes képviselőjük
hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő egyben kijelenti, hogy a jelen részvételi
szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és az Adatkezelési Tájékoztatóban
foglaltakat megismerte.
2.2. Hogyan lehet nyerni?
A nyereményjátékban a weboldalon található kvíz helyes kitöltésével és az erre szolgáló
rubrikában megadott e-mail cím honlapon történő beküldésével lehet részt venni. Az egyéb
módon (pld.: e-mailben, papír alapon) beérkezett megoldásokat a Szervező nem fogadja el.
Ezt követően a helyes megfejtők között - a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság
előtt, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv felvétele mellett, a
RANDOM.ORG program segítségével - sorsolás útján kerül kiválasztásra egy nyertes.
A Résztvevők kizárólag az általuk megadott e-mail cím alapján kerülnek azonosításra, így az adatok
helytelen megadásából, esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.3. Meddig tart a nyereményjáték?
A nyereményjátékban addig lehet részt venni, amíg az erre szolgáló felület aktív. A nyereményjáték
felülete 2020.02.05-től 2020.02.16 23:59-ig érhető el.
Sorsolás: 2020.02.17. 16:30
2.4. A nyeremény és eredményhirdetés
A nyeremény: egy doboz Béres Vita-D3 Forte 3200 NE tabletta 60x
A nyeremény másra nem ruházható át és készpénzre nem váltható át.
Az eredményhirdetés e-mailben, kizárólag a nyertes értesítésével történik. Szervező a nyereményt
az előzetesen egyeztetett címre megküldve postán juttatja el a nyerteseknek.
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2.5. Adózás és költségek
A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyeremények
kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.
Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
fizetési kötelezettség nem terheli.
2.6. Kizárás
✓ A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a honlap szerkesztő Neo Interactive Kft.
(székhely: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1.) tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok - a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti1 - közeli
hozzátartozói;
✓ A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban szereplő
bármely feltételnek nem felel meg.
✓ A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes Résztvevő, aki a Szervező többszöri
próbálkozására az általa megadott elérhetőségen, vagy elérhetőségeken nem elérhető.
A Résztvevő a jelen nyereményjátéki szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező
a jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy
felhívás nélkül jogosult a Résztvevő kizárásáról dönteni és a nyereményt visszakövetelni. A
kizárásról a Szervező a Résztvevőt e-mailben értesíti.
Kizárás esetén a Szervező pót sorsolást tart.
2.7. Hatálybalépés és egyéb rendelkezések
A Szervező a jelen nyereményjáték szabályzatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
bármikor módosíthatja a Résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett.
A Résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt a www.beresmozgas.hu
oldalon találnak, vagy a kocsis.imre@beres.hu e-mail címen kérhetnek.
A jelen nyereményjátéki szabályzat a www.beresmozgas.hu oldalra történő feltöltés napján lép
hatályba.
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közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
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