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Bányai Bútorok Kft. Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata
1. A játék szervezője
A játék szervezője és lebonyolítója a Bányai Bútorok Kft. 2085 Pilisvörösvár Bécsi út 20/a
2. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek
A nyereményjáték időpontja: 2018.06.09.
A nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki betöltötte a 18. életévét
és 2018. június 09-én a helyszínen, Bányai Bútorok Kft.,2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 20/a
kitölti a regisztrációs űrlapot, majd 12 óráig bedobja azt, a kihelyezett gyűjtőládákba.
Amennyiben helyesen válaszol és kisorsolásra kerül, részt vesz egy végjátékban.
Amennyiben a leggyorsabban adja meg a helyes válaszokat megnyeri a fődíjat. Egy
személy csak egy űrlapot tölthet ki.
A játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Bányai Bútorok Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai
3. Nyeremény
A nyeremény másra nem átruházható, készpénzre nem váltható. A nyereménybútor
elszállítási határideje a nyereményjáték időpontjától számított 1 hónap, azaz 2018. július
09. A nyeremény elszállításáról a nyertes gondoskodik, átvételi lehetőség munkanapokon,
nyitva tartási időben.
4. A nyertesek kisorsolása, a nyertesek értesítése
A gyűjtőládákba bedobott Regisztrációs űrlap adatlap ellenőrzése után, a helyesen kitöltött
űrlapok közül 3 játékos kerül kisorsolásra kézi sorsolással a Bányai Bútorok munkavállalói
és játékosai jelenlétében. A három játékos közül az nyeri meg a nyereményt, aki a
leggyorsabban és helyesen válaszol a feltett kérdésekre. A másik két játékos, azaz a 2. és
3. helyezett is díjazásban részesül.
- A sorsolás időpontja: 2018. június 09. kb.: 13.00-14.00 óra között, majd ezt követi a
Kérdezz-felelek játék. A játék végén nyertest hirdetünk.
- A sorsolás helyszíne: Bányai Bútorok, Pilisvörösvár Bécsi út 20/a
A Szervező a sorsolás alkalmával tartalék játékosokat is kisorsolhat. A tartalék játékosok
sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a fő játékosok sorsolásával. A tartalék
nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a játékban való részvételre abban az
esetben, ha a sorrendben az adott tartalék játékos előtt levő bármely játékos/tartalék
játékos bármely – jelen részvételi és játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel
meg és a nyereményjátékból kizárásra kerül, vagy nem jelent meg a helyszínen a sorsolás
időpontjában.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében
még aznap átadja a nyerteseknek, a nyereményátadásról a médiában (sajtó, televízió,
rádió stb.) beszámoljon. Ennek során a nyertesek neve, képmása a médiában, valamint
más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban
megjelenhet.
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5. A nyereményjátékból való kizárás
A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül, aki a jelen részvételi és
játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében
nem fogadja el. Amennyiben a végső játék sorsolási időpontjában nem tartózkodik a
helyszínen.
6. Adatkezelés és adatvédelem
A nyereményjátékban résztvevő személy a „Kvíz kérdések” kitöltésével és leadásával
hozzájárul személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolítása céljából történő, jelen
részvételi és játékszabályzat szerinti körben történő kezeléséhez (a 4. pont szerinti
esetekben nevének és képmásának nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 80
(2) bekezdésben foglaltakra is). A szervező a nyereményjáték során tudomására jutott
adatokat bizalmasan kezelni.
A nyereményjátékban való részvétellel résztvevő személy kijelenti, hogy elolvasta,
megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzat feltételeit.
A nyereményjátékban résztvevő személy a Regisztráció űrlap nyomtatványon, az ott
részletesen meghatározottak szerinti feltételekkel, az „IGEN” rovat megjelölésével
hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait a Bányai Bútorok Kft. a továbbiakban reklám-marketing
célból kezelje.
7. Egyéb kikötések
A nyereményjáték lebonyolítása, illetve az azokban való részvétel a jelen részvételi és
játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a részvételi és játékszabályzat valamely
kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
A Bányai Bútorok Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi és játékszabályzatot
indoklás nélkül megváltoztassa. A Szervező a részvételi és játékszabályzat módosítását
www.banyai.hu weblapon teszi közzé.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.
A nyereményjátékban résztvevő személy a Regisztrációs Űrlap kitöltésével és leadásával
minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen
részvételi és játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond a nyereményjáték
lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel
szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.
A Ptk. 204 §(1) bekezdése alapján a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági
úton nem érvényesíthetők.
Bányai Bútorok Kft.
Pilisvörösvár, 2018. 05.30.
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