“Eddz hétvégén” pecsétgyűjtő akció
A nyereményjáték szervezője a Fotexnet Kft., cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12., mint a
Sugár Fitness üzemeltetője a továbbiakban: Szervező
A nyereményjátékban résztvevő személyek:
A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven
felüli természetes személy, a továbbiakban: Résztvevők
A nyereményjáték időtartama:
A nyereményjáték időtartama: 2019. március 16 - április 14.
A nyereménysorsolás időpontja: 2019. április 15.
Részvételi feltételek:
A játék menete: A játékban mindenki részt vesz, aki a Sugár Fitnessben az akció időszaka alatt
hétvégén edz, és a Sugár Fitness recepcióján igényelhető pecsétgyűjtő füzetkébe elkéri az érte
járó pecsétet. Négy pecsét összegyűjtését követően garantált ajándék egy Sugár Moziban
felhasználható mozijegykupon. Ezen felül, ha Résztvevő a négy pecséttel ellátott pecsétgyűjtő
füzetkéjét adataival kitöltve (név, e-mail, telefonszám) a kihelyezett gyűjtőládába dobja, részt vehet
a sorsolásban, melyen az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
1 db Sugár Fitness VIP-kártya, mely 1 évig fél áras belépésre jogosít.
A nyereményjátékban való részvétellel Résztvevő automatikusan elfogadja a Sugár Fitness
adatvédelmi szabályzatát(http://fx.fotexnet.hu/docs/adatvedelmitajekoztatoSF.pdf).
A sorsolást követően Szervező csak a nyerteseket értesíti. A nyeremény elfogadásával, a nyertes
belegyezik, hogy részt vesz promóciós tevékenységben, és a Szervező fenntartja a jogot, hogy
felhasználja a nyertes nevét, fényképét, a róla készült képfelvételt bármilyen tömegtájékoztatás
során.
A szabályokkal kapcsolatos vitás esetekben a Szervező döntése végleges, és ezzel kapcsolatban
semmilyen levelezésbe nem bocsátkozik. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban
felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.
A nyeremény átvétele után a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen panaszt a nyertes postai úton,
a Fotexnet Kft., 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. címre küldött levélben tehet. A nyertesnek
részletes leírást kell adnia a panasz okáról, és minden ehhez kapcsolódó háttérdokumentációt
csatolnia kell. A nyeremény átvételétől számított 14 napon belül élhet panasszal, mely egyedi
alapon kerül kivizsgálásra.
A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyereményigény elévül az adott nyereményről
történő értesítés idejétől számított 1 hónap után.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, plakát stb.) látható képek csak illusztrációk.
A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a Résztvevők és a
Szervező között. A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó és a
Szervező, valamint a Résztvevők illetékességből a Magyar Bírósághoz fordulhatnak vitás
kérdésekben.

