Játékszabályzat
„Who’s the Bosch” nyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás
A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest
Gyömrői út 104., Cégjegyzékszám: 01-09-079217, Adószám: 10622618-2-44) (továbbiakban:
"Szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a
játék weblapján (www.whosthebosch.hu).

2. Részvételi szabályzat
A nyereményjátékban azok a magyarországi lakcímmel rendelkező18 éven felüli természetes
személyek vehetnek részt, akik a játék weblapján, a regisztráció során adataik megadásával
azok kezeléséhez hozzájárultak (Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím), illetve minden
tekintetben elfogadták a játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.
A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Robert Bosch Kft. alkalmazottai, valamint
azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje
A nyereményjáték 2019. augusztus 15. 12:00 órától 2019. december 15.12:00 óráig tart.
A kampány időszak: 4 hónap

4. A nyereményjáték menete
A www.whosthebosch.hu weblapon regisztrált játékosoknak válaszolniuk kell az ott feltett 4
kérdésre, amelyek az otthoni hőszabályozókkal kapcsolatos szokásaikra vonatkoznak.
A játék időtartama 4 hónap, a kérdéssor a játék időtartama alatt nem változik.
A kérdőív kitöltésével a játékos bekerül a sorsolási listába, és esélyes lesz a havi
nyereményre.
A játékosoknak csak egyszer kell regisztrálniuk.
Egy személy számára csak egy regisztráció megengedett.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:
A nyereményjáték során havonta 1 db, összesen 4 db Easy Control CT 200 okos termosztát
kerül kisorsolásra.
A havi nyeremények az adott havi fordulóban a regisztrált, és kérdőívet kitöltő játékosok között
kerülnek kisorsolásra.
A szervező a havi sorsolások során 1-1 nyertest sorsol ki.
Eredményhirdetések időpontjai:
-

Első havi sorsolás: 2019. szeptember 15. 13:00
Második havi sorsolás: 2019. október 15. 13:00
Harmadik havi sorsolás: 2019. november 15. 13:00
Negyedik havi sorsolás: 2019. december 15. 13:00

A Szervező a nyertesek nevét az eredményhirdetések alkalmával kihirdeti a
www.whosthebosch.hu oldalon és az eredményhirdetések időpontjától számított 5
munkanapon belül a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti őket
nyereményükről. Az értesítő e-mailben a Szervező a nyereménynek a nyerteshez való
eljuttatása érdekében a regisztráció során megadott személyes adatokon kívül tovább
adatokat fog kérni a nyertestől (lakcím, telefonszám). Az értesítő e-mailre a nyertesnek 5
munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a nyeremény a
automatikusan a szervező tulajdonában marad.
Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyertes a regisztráció során hibásan
megadott e-mail cím miatt nem értesül nyereményéről, és nem jut nyereményéhez.
A nyeremények esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.
A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest,
melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

6. Adatkezelés
A Robert Bosch Kft. adatkezeléséről az „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat”
rendelkezik. A szabályzat mindenkor elérhető a Robert Bosch Kft. weboldalán az alábbi
címen: http://www.bosch-climate.hu/adatvedelem/
A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az
adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza a www.whosthebosch.hu oldalon.
A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem
jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő
nyilvános közzétételéért.

A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy
hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
7. Záró rendelkezések
Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja
felelősségét az esetleges technikai akadályokért, függetlenül attól, hogy azok a
nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve
szolgáltatásában merültek fel.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A
játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a szervező közzéteszi a www.whosthebosch.hu oldalon.
A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban alaptalan kifogást emel, a játékban nem vehet részt,
illetve abból kizárásra kerül.
Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy játékossal szemben csalás gyanúja merül
fel, azt kizárhatja a játékból, még abban az esetben is, ha a csalás ténye egyértelműen nem
bizonyítható, de a gyanú erősen megalapozott.
Szervező kizárja a felelősségét a játékban való részvételből vagy a nyeremény elfogadásából
származó bármilyen kárért, veszteségért vagy egyéb sérelemért.
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