Studex „2022-es Foci VB Nyereményjáték”
szabályzat
A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Studex Hungary
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 23;
cégjegyzékszám: 01-09-673688; - a továbbiakban: Szervező) által a viszonteladó partnerei
részére szervezett „2022-es Foci VB” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).
A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
1. A részvétel feltételei
1. A nyereményjátékban részt vehet a Szervezővel kereskedelmi kapcsolatban álló bármely
viszonteladó egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: Partner), aki/amely
a megadott időszakban a Studex webshopon (www.studexwebshop.hu) található termékekből
a kedvezmény levonását követően legalább
I. kategória:
bruttó 200.000,-Ft értékben vásárol
II. kategória: bruttó 100.000,-Ft értékben vásárol
és a vételárat 2022.december 09.-ig napjáig megfizeti.
2. Az 1. pontban meghatározott feltételt teljesítő Partner részére a Szervező
I. kategória:
10 db Studex® futball-labdát és hátizsákot
II. kategória: 5 db Studex® futball-labdát és hátizsákot
ad át, amelyet a Partner a nyereményjátékban való részvétel feltételeként a füllyukasztási
szolgáltatást igénybe vevő vásárlói részére ajándékozhat.
3. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Partner készítsen fényképet, amelyen
a vásárló frissen lyukasztott füle együttesen látható a 2. pontban meghatározott
ajándéktárgyakkal. A Partner a fényképet, valamint a vásárló által a fénykép felhasználásához
hiánytalanul és szabályosan kitöltött „Hozzájáruló nyilatkozat” című dokumentumot küldje el
a nyeremenyjatek@studex.hu e-mail címre. Az 1-3 pontban foglaltakat hiánytalanul teljesítő
Partner automatikusan részt vesz a nyereményjátékban.
Kizárólag az 1. - 3. pontokban foglalt feltételek együttes és maradéktalan teljesítése
minősül érvényes nevezésnek (a továbbiakban: Nevezés) Egy Partner legfeljebb 10 db
Nevezés benyújtására jogosult.
2. A játék időtartama
A játék kezdete: 2022. november 14.
A játék vége: 2022. december 11. A játékban azok a Nevezések vehetnek részt, amelyek
legkésőbb ezen időpontig beérkeznek a Szervezőhöz.
A sorsolások időpontja: november 21., november 28., december 5., december 12. (4 alkalom).
Minden sorsoláson részt vesz az adott sorsolás időpontjáig beérkezett valamennyi olyan
Nevezés, amely a korábbi sorsolásokon nem jutott Nyereményhez.

3. Nyeremények
A Nevezést beküldő Partnerek közül on- line sorsoló programmal választunk ki alkalmanként
egy nyertest (a továbbiakban Nyertes).
A Nyertes nyereménye:
- bruttó 30.000,-Ft értékű Studex® vásárlási utalvány
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.
A nyeremények adóterhét a Szervező viseli.
4. A nyeremények kézbesítése, átvétele, illetve igénybevétele
A Szervező a nyeremény kézbesítését a Nyertessel telefonon és/vagy e-mailben egyezteti. A
nyereményt a Szervező e-mailben juttatja el a Nyertes részére. Amennyiben a Nyertes a
Szervezőnek fel nem róható okból nem elérhető, vagy a megkeresésre az első értesítést követő
48 órán belül nem reagál, illetve a kézbesítés a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul,
a Nyertes elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Ebben az esetben a Nyertes kártérítési
igényt, vagy sérelemdíj iránti követelést nem támaszthat.
5. Egyéb feltételek
a) A Szervező minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben
felmerült esetleges jogvitákkal kapcsolatban.
b) A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy
megszüntesse. A Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely
játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon
rosszhiszeműen jár el.
c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a(z) studex@studex.hu
email címen kérhető tájékoztatás.

