„Nyerjen a KWS új repcéivel!”
nyereményjáték szabályzat
Nyereményjáték időtartama: 2015.08.10-2015.09.30.
Nyereményjáték szervezője: KWS Magyarország Kft.
Székhely: 9027 Győr Gesztenyefa u. 4.
Cg. 08-09-009452
Adószám: 11949837-2-08.
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele és menete








Minimum 10 zsák KWS őszi káposztarepce vetőmag vásárlása az alábbi fajtákból:
WRD
o ALVARO KWS, FACTOR KWS, GORDON KWS
A vásárolt hibridek aránya tetszőleges
Minden megvásárolt 10 zsák 1 db nyereményszelvényt ér (példa: 100 zsák vásárlása esetén
10-szer nagyobb az esélye a nyerésre)
Amennyiben egy családon belül történik a vásárlás, úgy a család kap nyereményszelvényt a
vásárolt zsákok alapján (10 zsák 1 db nyereményszelvényt ér).
2015. szeptember 30-ig a megvásárolt vetőmag zsákok hivatalos fémzárcímkéinek (OECD
kék) és a vásárlást igazoló számla fénymásolatának beküldése az IT-Bilanz Kft. részére
(9024 Győr, Kálvária utca 55. II. em. 3.).
A fémzárcímkéket tartalmazó borítékon a Feladó helyének pontos, jól olvasható kitöltése az
alábbi adatokkal: név, cégnév, irányítószám, település, utca, házszám

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, a résztvevő 10 zsákonként 1 db számozott sorsjegyet kap,
melyet a KWS területi képviselő kollégái személyesen adnak át a Játékosnak.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
A KWS Magyarország Kft. alkalmazottai, valamint a sorsolás szervezésében részt vevő személyek és
ezek hozzátartozói nyereményre nem jogosultak.
Nyeremény
1 db Opel Adam Glam típusú személyautó
Sorsolás menete
A nyereménysorsolásra az alábbi helyszínen és időpontban kerül sor, egy nyilvános rendezvény
keretében, közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással.
Sorsolás időpontja: 2015. november 27. 13.00 óra
Sorsolás helyszíne: Talentis Business Park, 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
A nyereménysorsolásra azok a Játékosok jogosultak, akik a sorsolás helyszínén legkésőbb 12.00
óráig bedobják a helyszínen a sorsjegy 3. példányát, melyet előzőleg az alábbi adatokkal kitöltöttek,
Név, Cím, Adószám, Telefonszám.

Amennyiben a Játékos maga helyett egy Meghatalmazottat küld, és a KWS Magyarország Kft. által
átadott erről szóló nyilatkozatot (ld.: Meghatalmazás) kitöltve bemutatja a sorsolás helyszínén, a
Meghatalmazott részt vehet a sorsoláson.
Nyertes értesítése, nyeremény átvétele
A Nyertes azonosítása a sorsolás helyszínén történik. Kihúzás esetén a sorsjegy 2. példányának
bemutatásával jogosult a Nyertes a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyereménysorsoláson a
Nyertes Meghatalmazottja van jelen, a Meghatalmazó részére átveheti a nyereményt és az azzal
kapcsolatos dokumentumokat, de azokat 48 órán belül köteles a Meghatalmazó részére átadni.
Egyéb
A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot, és
hozzájárulását adja, hogy róla fénykép-, hang és videofelvételeket készíttessen (készítsen). A
felvételt, valamint képmását (nevének és foglalkozásának feltüntetésével vagy anélkül), KWS
Magyarország Kft. gazdasági tevékenysége körében, termékforgalmazásával összefüggésben,
nyilvánosságra hozza, és korlátozás nélkül felhasználja.
A felhasználás területei: honlapján, tájékoztató, reklám célú vagy szóróanyagokon, reklámfilmen vagy
oktató filmen, írott, nyomtatott vagy bármilyen elektronikus sajtó, az elektronikus felületeket is
beleértve, on-line felhasználási felületeken (beleértve, de nem kizárólagosan: Facebook, YouTube,
AdWords), valamint bármely egyéb, a KWS Magyarország Kft. termékeinek népszerűsítését szolgáló
felhasználási mód.
A nyereményszabályzatban szabályozott nyereményjáték lebonyolítása során a KWS Magyarország
Kft az IT-Bilanz Kft mint technikai teljesítési segéd segítségét veszi igénybe.
A Játékos kifejezetten ellenérték nélkül engedélyezi, hogy KWS Magyarország Kft. róla a sorsolás
helyszínén fényképfelvételeket készítsen, azt a fentieknek megfelelően nyilvánosságra hozza, illetve
felhasználja.
A Nyereményjáték szabályzata megtalálható a KWS honlapján, www.kws.hu.

Meghatalmazás

Alulírott Meghatalmazó
Név
Születési hely, idő
Lakcím
Anyja neve
Adószám
Személyi igazolvány
szám
meghatalmazom a következő Meghatalmazottat,
Név
Születési hely, idő
Lakcím
Anyja neve
Adószám
Személyi igazolvány
szám
hogy helyettem részt vegyen és képviseljen a KWS Magyarország Kft. (KWS Magyarország Kft. H –
9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Cg. 08-09-009452, Adószám: 11949837-2-08) által 2015.11.27-én
13.00 órakor, a Talentis Business Park, 2053 Herceghalom Zsámbéki út 16. szám alatt rendezett
nyereménysorsoláson. Amennyiben a nyereménysorsoláson a Meghatalmazót sorsolják ki, részére
átveheti a nyereményt és az azzal kapcsolatos dokumentumokat, de azokat 48 órán belül köteles a
Meghatalmazó részére átadni.
Ez a meghatalmazás 2015.11.30-ig érvényes
Kelt: ……………………………………………………, 2015…………………. hónap ………… nap

…………………………………………………………………………….
Meghatalmazó aláírása

Tanúk:
Név:___________________________
Lakcím: ________________________
Sz.ig.szám: _____________________

______________________________
aláírás

Név: ______________________________
Lakcím: ____________________________
Sz.ig.szám: _________________________

______________________________
aláírás

