
NEXTGEN FACEBOOK NYEREMÉNY JÁTÉK

nyereményjáték szabályzat

Hatályos: 2022.06.09.

Az Solar Hero Zrt. (székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14., cégjegyzékszám: 04-10-0016427)

NEXTGEN FACEBOOK NYEREMÉNY JÁTÉK nyereményjátékot („Játék”) rendez, az itt megadott

feltételekkel.

1. A Játék megnevezése: NEXTGEN FACEBOOK nyereményjáték

2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”)

2.1. A Játék szervezője és lebonyolítója: az Az Solar Hero Zrt. (székhely: 1108 Budapest,

Újhegyi út 14. cégjegyzékszám: 04-10-0016427, adószám: 26504652-2-04, a továbbiakban

Szervező és Lebonyolító).

3. A Játék időtartama: 2022. 06.09.., 20 óra 00 perctől – 2022. 09.01., 10 óra 00 percig

4. Részvételi feltételek

4.1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező

18. életévét betöltött természetes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi

feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő):

Aki a jelen Nyereményjáték szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a

a) meg kell osztani az adott facebook posztot

(https://www.facebook.com/2110169692537808/posts/3092208457667255/) együtt, és

b) likeolni a facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/solarhero.co.hu )

c) elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatot, és

d) az Adatkezelési tájékoztató megismerése után hozzájárul a személyes adatainak az Solar

Hero Zrt. által a Játék során, valamint azt követően közvetlen üzletszerzési célú megkeresések

céljából történő kezeléséhez

https://www.facebook.com/2110169692537808/posts/3092208457667255/
https://www.facebook.com/solarhero.co.hu


4.2. A nyereményjátékban a Solar HeroZrt. munkavállalói, alvállalkozói valamint az ő közelei

hozzátartozói (Ptk 8:1.§ (1) bek. 1. pont) nem vehetnek részt.

4.3 A Játékosok a Facebook profiljuk útján kerülnek azonosításra, így annak esetleges

változásaiból eredő, a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen,

de nem kizárólag profil törlése, elérhetetlensége) a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem

terheli.

4.4 A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,

akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy

nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékokban, azzal a

céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen

Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében

összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és

ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen

személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal

vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési

esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők

kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a

Lebonyolítónak okoztak.

5. Sorsolás

5.1. Sorsolás időpontja: 2 hetente sorsolunk

5.2. Sorsolás helyszíne: Solar Hero Zrt. (székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14., vagy

amennyiben a helyszínen történő sorsolás bármely okból nem tartható meg (például

egészégvédelmi ok), Facebookon élő bejelentkezésen keresztül történik a sorsolás a sorsolási

bizottság jelenlétében.

5.3 A Szervező akkor tekinti érvényesnek a Játékon történő részvételt, ha 2 hét alatt

minimum 1000 megosztás történik a Játékban. Amennyiben az 1000 megosztás 2 hét alatt

nem jön létre Szervező jogosult a Játéktól elállni. Ilyen esetben Szervező a rendelkezésére

bocsátott adatokat haladéktalanul törli.



7. Nyeremények

7.1. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételnek hiánytalanul eleget tevő

Résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsolja ki a jelen Nyereményjáték szabályzat 4.1.

pont szerinti időpontban és 4.2 pontja szerinti

helyen:

1. nyeremény: a Huawei Magyarország felajánlásából 1 db Honor X8 Mobiltelefon,

Kártyafüggetlen, Dual SIM, 128GB + 1 db

8. A sorsolás menete : 2 hetente sorsolunk . Sorsoló alkalmazással. Sorsolás videóban

történik,melyet feltöltünk a facebookra. Majd nyeremény postázása

8.1. A sorsolás jelen Nyereményjáték szabályzat 5.1. pontja szerinti időpontban a 5.2. pont

szerinti helyen történik, számítógépes programmal végzett véletlen szám generálással. A

nyertesek kiválasztása a jelen részvételi szabályzatban meghatározott feltételeknek eleget

tevő Résztvevők azonosítására szolgáló digitális sorszámok, mint sorsjegyek kisorsolásával

zajlik. A játék során egy technológiai megoldás folyamatosan figyeli, hogy egy Résztvevőnek

hány további digitális sorszáma van, amit lejegyez a Résztvevők adatait nyilvántartó

adatbázisba. A sorsoláskor összesítésre kerül, hogy összesen hány digitális sorszám került a

játékba, majd ezen számtartományban egy számítógépes program véletlenszerűen kiválaszt 2

db nyertes sorszámot a díjakra, illetve ugyanennyi számú pótnyertest.

A sorsolás sorrendje a következő:

1. 1. nyeremény 1 nyertese

2. 1. nyeremény 1 pótnyertese

Ezután megállapításra kerül az adatbázis alapján, hogy az adott sorszámú digitális sorszám,

mint sorsjegy melyik Részvevőhöz tartozik. Digitális sorszámnak, mint sorsjegynek, minősül a

Résztvevő teljes körű regisztrációja és a Solar Hero Zrt.

8.2. A nyertesek kisorsolását követően Szervező a nyeremények vonatkozásában 1-1 darab

pótnyertest is kisorsol.



8.3. A pótnyertesek akkor lesznek jogosultak a nyereményükre, amennyiben az adott

nyeremény vonatkozásában a nyertes a részére biztosított 30 napos határidőn belül a

nyereményt nem veszi át, (azaz nem sikerül egyeztetni az elektronikus elérhetőséget, ahova

az elektronikus utalvány megküldésre kerülhet) vagy utóbb kiderül, hogy a nyertes nem felel

meg az 5.1. és 5.3. pontban meghatározott feltételeknek.

8.4. Amennyiben a pótnyertes bármely okból nem veszi át a nyereményt jelen

Nyereményjáték szabályzat 9.1. és 9.2. pontjában meghatározottak szerinti módon és

időben, vagy utóbb kiderül, hogy a pótnyertes nem felel meg az 5.1. és 5.3. pontban

meghatározott feltételeknek a nyeremények nem kerülnek kiadásra.

9. A nyertesek értesítése

9.1. Szervező a nyerteseket sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a nyeremény

átvételének részleteiről a regisztráció során megadott kért elérhetőség követő 5 napon belül

az elektronikus utalvány kiküldésre kerül e-mailben. A nyertes köteles együttműködni annak

érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési

kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és emiatt vagy az általa megadott adatok

pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy

ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

9.2. A nyertesek a nyereményük átvételére a 9.1. pont szerinti tájékoztatástól számított 30

napon belül jogosultak. A 30 napos határidőn túl a nyertes a nyereményre jogszerűen nem

tarthat igényt. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a pótnyertesre is.

9.3. A nyertes (tartaléknyertes) Játékos köteles együttműködni a Lebonyolítóval annak

érdekében, hogy a Nyeremény átadására, felhasználására a szabályzatban írtak szerint sor

kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és

így a Nyeremény időben való átadása/felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a

Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb

lehetőséget nem tud biztosítani. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben a

nyertes (tartaléknyertes) a Nyereményért az 9.2. pontban meghatározott határidőben nem

jelentkezik, vagy a Lebonyolító felé akként nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja



felhasználni, a tartaléknyertest értesítse, illetve amennyiben a tartaléknyertes sem

jelentkezik, úgy a Nyeremény ne kerüljön átadásra.

9.4 A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet

átadni vagy kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok

nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen

Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően

a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A nyeremény visszautasítható.

10.2. A nyeremény másra nem átruházható, készpénzre, illetve más nyereményre nem

váltható.

10.3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó

jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.

10.4. A Résztvevő elfogadja, tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen

Nyereményjáték szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul az

Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontja szerinti adatkezeléshez, és a 2.2. pontjában

meghatározott közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez.

Szervező és Lebonyolító jogosult a jelen nyereményjáték részvételi feltételeit bármikor,

egyoldalúan megváltoztatni.

A jelen Nyereményjáték szabályzat elérhető a www.solarhero.hu/nyeremenyjatek

weboldalon.

10.5. A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a

Lebonyolító a Játék lebonyolítása és dokumentálása (ideértve a nyertes Játékos Facebook

profil szerinti nevének közzétételét a nyertes kihirdetéséről szóló, a Solar Hero hivatalos

Facebook oldalán megjelenített posztban) adatkezelési céllal kezelje a Facebook profiljuk

szerinti nevüket.

Az Értesítés visszaigazolásában írt születési dátum és mobilszám megadásával a Játékos

önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lebonyolító a részvételi feltételek ellenőrzése és

kapcsolattartás adatkezelési céllal kezelje ezen adatait.

Az adatkezelést a Lebonyolítóval munkaviszonyban álló személyek végzik. Az adatkezelés

helye a Lebonyolító fióktelepe. A Lebonyolító a Játékos adatait a nyeremény sorsolás végéig,

illetve a nyeremény átadás megtörténtéig kezeli, azután törlésre kerülnek. A Játékos a Játék



időtartama alatt bármikor jogosult az adatai törlését kérni a Lebonyolítónak a […] oldalon

keresztül eljutatott írásbeli kérelmében.

A Lebonyolító a Játék során személyes adatokat nem gyűjt.

10.6 A Lebonyolító a Nyeremények nem rendeltetésszerű használatából eredő, vagy a

Nyeremények igénybevétele során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett

megbetegedésekért vagy balesetekért, egyéb károkért, valamint a Nyeremény minőségével

és elérhetőségével kapcsolatos bármilyen kellemetlenségekért felelősséget nem vállal, a

nyertes esetleges ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott Nyeremény

szolgáltatójával, gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a

nyertes a Nyereményét a kitűzött határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a

Lebonyolítótól nem követelheti.

10.7. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint

történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a

hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

Budapest, 2022.06.09.

https://www.facebook.com/biotechusa

