
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

 

A  Hilti Hungária Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271. 1. emelet, továbbiakban: Szervező) 

által szervezett lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket 

betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, 

(továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak 

Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.  

 

 

1./ A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását 

jelenti. 

 

 

2./ A Játékban való részvétellel a Játékos a szükséges személyes adatait helyesen és a valóságnak 

megfelelő módon köteles megadni és egyben hozzájárul azok Játék céljaihoz és későbbi reklámcélú 

felhasználásokhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez.  

 

 

3./ Időtartam 

 

A Játék 2019.12.01. napján kezdődik és 2019.12.24. napján ér véget. 

 

 

4./Helyszín 

 

A Játék helyszíne a Szervező székhelye, valamint Szervező által üzemeltetett online rendelési felület 

és a www.hilti.hu/adventi-kalendarium  alatt található Adventi Kalendárium. 

 

 

5./ A Játék menete és annak részletes leírása: 

 

 

A Szervező a www.hilti.hu/adventi-kalendarium alatt 2019.12.01. napján egy Adventi Kalendáriumot 

jelenít meg, azaz egy olyan 24 ablakból álló felületet, amelyen minden nap egy ablak kinyílik, egészen 

2019.12.24. napjáig, azaz a Játék végéig. A 24 ablak közül 15 ablak mögött nyeremény található, 

amelyeket azon Játékosok között sorsolja ki a Szervező, akik azokon a napokon a Hilti online 

rendelési felületén sikeres rendelést adtak le. A 15 nyertes napot a Szervező a Játékot megelőzően 

jelölte ki. A megfelelő napon sikeres rendelést leadó Játékosok közül a Szervező a következő nap 12 
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óráig választja ki a napi nyertest véletlenszerű sorsolással. A napi nyertes Játékost a Szervező a 

rendeléskor megadásra kerülő e-mail útján értesíti.  

   

 

6./ A nyeremény(ek) 

 

A Játék során 15 napi nyeremény kerül kisorsolásra.  

 

A napi nyeremények a Játék során titkosak, azokat a nyertes napon jeleníti meg a Szervező az 

Adventi Kalendáriumban.  

 

 

 

7./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, a tartaléknyertes, és a nyeremény kézbesítése 

 

A nyeremények sorsolására a Játék során a 15 nyertes napot követő napon 12 óráig kerül sor. 

 

Minden Játékos a sorsoláson egy érvényes online rendelése alapján vesz részt, függetlenül attól, 

hogy hány rendelést adott le.  

 

Minden sorsolás alkalmával 1 nyertes és 2 tartaléknyertes kerül kiválasztásra.  

 

Tartaléknyertes csak abban az esetben válik nyereményre jogosulttá, ha a nyertes vagy a sorrendben 

előtte lévő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, ha 

kizárásra kerül, ha a nyeremény vagy értesítés nem kézbesíthető, ha a nyereménytárgy átvételre nem 

kerül, és/vagy ha annak átadása meghiúsul. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak 

jogosulttá a nyereményre. 

 

A nyerteseket a kiválasztásukat követő 5 munkanapon belül a Szervező a nyertes által megadott e-

mail címen értesíti, a nyereményeiket, pedig az értesítésre adott visszaigazolás beérkezésétől 

számított 30 munkanapon belül próbálja meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén, a soron 

következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. 

 

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen 

szabályzatban írt személyi feltételeknek.  

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez 

tartozó adós és járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a 

Szervező viseli. 

 



 

8./ Általános szabályok, kizárások 

 

A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, valamint közeli hozzátartozói.  

 

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során 

keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.  

 

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

  

A rendelés és egyéb informatikai adatvesztésből származó kárért a Szervezőt felelősség nem terheli.  

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, 

aki a Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el. 

 

 

9./ Adtakezelés 

 

A Játékos az online rendelés során 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 lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 

törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező kezelje. 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében a Játékos az e-mail címe 

megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a jövőben elektronikus hirdetést, reklámanyagokat 

küldjön termékeiről, szolgáltatásairól. 

 

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, valamint azt követően marketing üzenetek küldése.  

 

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és 

indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja a program.hu@hilti.com e-mail címen; vagy postán is 

jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok 

helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. 

 

A Játék adatkezelési azonosítószáma: NAIH-133743/2017 

 



A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.hilti.hu/adventi-kalendarium  internetes 

címen férhető hozzá és ismerhető meg.  
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