
FELLOWES & APPLE NYEREMÉNYJÁTÉK - JÁTÉKSZABÁLYZAT
 
1.  A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A „Fellowes & Apple” nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) az Effektiv-Art Kft. (1097 Budapest, 
Vaskapu utca 20.) szervezi a Fellowes Hungary Kft. megbízásából (továbbiakban „Szervezők”).

2.  A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
A Játék 2019. szeptember 15-től 2020. február 15-ig tart. 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1.  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban Játékos). 

3.2.  A Játékból ki vannak zárva: a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint 
az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; a Játék 
lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 
paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

3.3.  A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos Fellowes iratmegsemmisítőt vagy laminálót 
vagy mindkettőt vásároljon a játék időtartama alatt, valamint az azt igazoló blokkot a játékra való 
regisztráció után megőrizze. A jogosultság ellenőrzése a blokk bemutatásával történik. 

3.4. Egy Játékos a Játék időtartalma alatt többször játszhat, egy számla egy ajándékra jogosítja. 

3.5.  A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen 
játékszabályzatot.

4. A JÁTÉK MENETE
-  A Játékos a játék időtartama alatt bármilyen Fellowes terméket forgalmazó viszonteladónál 

vásárolhat.
-  A Játékos a vásárlást igazoló számlát a microsite-on feltölti, ezzel automatikusan részt vesz a 

sorsoláson.
-  A nyertes Játékossal a Szervező személyesen felveszi a kapcsolatot, ahol kötelezheti a Játékost az 

igazoló számla bemutatására.
-  A Szervező a nyereményt az e-mail címek feldolgozása után sorsolja ki, gépi sorsolással  

a https://www.random.org oldalon elérhető sorsolási célra kifejlesztett szoftver segítségével.
-  A sorsolás időpontja: 2020.02.28.
- A sorsolás helye: Fellowes Hungary Kft., 1044 Budapest, Óradna u. 4.

5. NYEREMÉNYEK

5.1. A megnyerhető ajándékok:

• 1 db Apple Watch 4 (Fellowes lamináló vásárlása esetén)
• 1 db iPad Mini (Fellowes iratmegsemmisítő vásárlása esetén)
• 1 db iPad 64 Gb (Fellowes lamináló- és iratmegsemmisítő vásárlása 
esetén)

5.2.  A játékosok elfogadják, hogy az eredmény véletlenszerű,  



ami ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

5.3.  A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó 
SZJA fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a 
nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, a nyeremény szállítása stb.) a 
Játékost terhelik.

5.4.  A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 
bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel 
helyettesítsenek a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb 
értékben. A Szervezők ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadnak el.

5.5.  A Szervező – a szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten 
kizárja a felelősséget a Nyeremények átvétele, illetve azok érdekében tett cselekmények, 
valamint a Nyeremények használata során a Játékost ért minden kárért. 

5.6.  A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játék közben kifogyó ajándékok helyett mást kínáljon 
fel a nyerteseknek az elérhető készletből, az eredetileg meghirdetett nyereményhez hasonló 
értékben.

5.7.  A játék a készlet erejéig tart, utólagos átvételre, postázásra nincs lehetőség. Az átvétel helye: 
Effektív-Art Kft., 1097 Budapest, Vaskapu u. 20.)

6. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

6.1.  A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a 
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1.1.  Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes 
adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig 
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.1.2.  Megadott személyes adataikat – amennyiben a megfelelő mező kipipálásával ehhez 
hozzájárultak – részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat 
minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a szervező Fellowes Hungary Kft, mint 
adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az Effektív-Art Kft. végzi, mint 
adatfeldolgozó. .

6.2.  Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az 
alábbi címeken: 1097 Budapest, Vaskapu u. 20. címen vagy az info@effektivart.hu e-mail címen. 
Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben 
a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos 
bírósághoz fordulhat. 

6.3.  A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne tárolja adatait 
a Szervező vagy annak megbízottja. A Játékos egy lemondó nyilatkozat 
alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait 
feltüntetve): 1097 Budapest, Vaskapu u. 20. címen vagy az  
info@effektivart.hu e-mail címen kérheti ezt. Amennyiben a Játékos 
személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul 



veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1.  A Szervezők a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 
érvényesítheti.

7.2.  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 
együtt jogosult (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő). A Játékban 
cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

7.3.  A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.fellowes.hu/nyeremenyjatek 
oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata szintén a fent említett internetes oldalon jelenik meg.

7.4.  A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a weboldal technikai 
okokból időszakosan nem érhető el.

7.5.  A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/
hamisítást követ el.

7.6.  A Szervezők fenntartják maguknak a változtatás jogát a Játékszabályzatban.

7.7.  A promóció nem tartozik a Szerencsejáték törvény hatálya alá.

Budapest, 2019. augusztus 1.

Effektiv-Art Kft.
Szervezők


