Részvételi szabályzat - „Minden napra egy adventi meglepetés a CEWE-től –
különleges fődíjjal!” (Játék)
1. A Játék szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye: 1135
Budapest, Béke utca 21-29., cégjegyzékszám: 01-09-664654, adószám: 12305412-241) (továbbiakban: "CEWE", ill. „Szervező”), amely a Játék lebonyolításának részvételi
szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
2. A Játék kezdete: 2021.12.01. Játék vége: 2022.01.07. A CEWE jogosult a Játékot
az adott napi nyeremények kisorsolását követően bármikor, a résztvevők külön
értesítése nélkül leállítani. A Játék leállítása a kiértesített nyertesek nyereményre való
jogosultságát nem érinti.
3. A Játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet,
amennyiben
az
adatkezelési
tájékoztatóban
meghatározott
adatait
a
„https://advent.cewe.hu/” weboldalon megadja. Az összeférhetetlenség elkerülése
végett a Pályázaton nem indulhatnak a Szervező alkalmazottjai, a lebonyolításban
közreműködő egyéb megbízottjai, illetve ezen személyek hozzátartozói sem. A
részvételi jelentkezéssel a résztvevő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,
hogy a jelen pontban rögzített feltételeknek megfelel.
4. Részvételi feltételek
A napi nyereményekért kizárólag az aktuális napon lehet játszani, adott napon egy email címről egyszer, azonban minden játékosnak lehetősége van akár minden nap
részt venni a nyereményjátékban.
A „fődíj” nyeremény sorsolásán azok a pályázók vesznek részt automatikusan, akik a
játék korábbi 24 – azaz minden napján – regisztráltak a napi nyereményekért. A fődíj
nyeremény sorsolása 2022. január 3-7. között, véletlenszerűen történik és nem kötődik
külön regisztrációhoz. A „fődíj nyeremény” értéke 100 000 Ft értékű CEWE
ajándékutalvány.
A Játékban a résztvevő nevének és e-mail címének a „https://advent.cewe.hu/”
weboldalon történő megadásával vehet részt, amennyiben a nyereményjátékhoz
kapcsolódó adatkezelési tájékoztató, és jelen részvételi szabályzat elolvasását
követően azok elfogadását, és az adatkezeléshez való hozzájárulását a megfelelő
checkboxok kipipálásával tanúsítja.
A Küldés gomb megnyomásával véglegesíti a részvételt.
5. A játék menete
Az advent.cewe.hu oldalon található adventi naptár ablakai napról-napra különböző
nyereményeket/kedvezményeket takarnak.
Az aktuális napra kattintva láthatóvá válnak az aznapi nyeremények.
A Játszom gombra kattintva felugrik egy információs ablak, mely az aznapi
nyeremények nevét, darabszámát és leírását tartalmazza. Az információs ablak
egyben a részvételi űrlap is, melynek segítségével részt vehet a Játékban a Részvételi
feltételek 4. pontja szerint.

A Játék nyertesei a játéknapot követően automatikus sorsolással kerülnek
kiválasztásra. A nyertesek neveit közzétesszük a „https://advent.cewe.hu/ weboldal
aktuális naptárablakában, valamint a https://advent.cewe.hu/nyertesek/ weboldalon,
illetve a nyerteseket 72 órán belül közvetlenül, e-mailben is értesítjük.
Az utolsó sorsolást követően a nyereményben nem részesülő résztvevők adatait
haladéktalanul töröljük rendszerünkből.
A nyereményre vonatkozó e-mail tartalmazni fogja a nyeremény/kedvezmény
beváltási feltételeit – kuponkód, részletes információk a kuponbeváltásról,
kuponbeváltási határidő stb.

6. Nyeremények
A nyeremények/kedvezmények kuponkód beváltásával érvényesíthetők
https://cewe.hu/ oldalon, ill. az innen letöltött szoftveren keresztül.

a

A nyeremények/kedvezmények készpénzre nem válthatók, a fel nem használt érték
kifizetésére lehetőség nincs. A kuponok érvényességének lejárta után azok
meghosszabbítására nincs lehetőség.
8. Nevezés/adatok törlése:
A pályázó, a CEWE felé az info{kukac}cewe.hu e-mail címen keresztül, írásban történő
jelzéssel bármikor visszavonhatja nevezését.
A CEWE a törlési igényeket minden esetben késedelem nélkül és visszavonhatatlanul
teljesíti.
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