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„PRO RAPS” ELNEVEZÉSŰ KUPON PROMÓCIÓJÁNAK 

RÉSZVÉTELI, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

 

1. A Kupon promóció szervezője 

 

A Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás 

utca 50.; cégjegyzékszáma Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: ”Szervező”).  

 

2. A Kupon promócióban való részvétel feltételei 

 

A „Pro Raps” elnevezésű kupon promócióban (továbbiakban: ”Kupon promóció”) azok a személyek vehetnek részt (a 

továbbiakban: ”Résztvevő”), akik maradéktalanul megfelelnek az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek: 

 

 a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996 (XII.26.) Korm. Rendelet 1. § a) pontja szerinti 

mezőgazdasági őstermelők, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. 

§ 4. pontja szerint családi gazdaságok és 5. pontja szerinti családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók1, vagy 

gazdasági társaságok 2 , akik Magyarországon bejelentett, állandó lakcímmel/székhellyel rendelkeznek és 

üzletszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, természetes személyek esetében amennyiben magyar 

állampolgárok és nem cselekvőképesek; 

 a promóció időtartama alatt, vásárol bármely 3 (három) zsák Bayer Seeds hibridrepce vetőmagot a következő 

hibridekből: Puncher, Lexer, Safer, Silver, INV1022 és Brentano, és az ezen vásárlás ellenében kapott 

kupont, amely 30.000,- Ft – azaz harmincezer forint – fizetési kedvezményre jogosít 10 liter Propulse és 3 

liter Biscaya együttes megvásárlása alkalmával a kupon felhasználásának határidején belül a promócióban 

részt vevő, Magyarország közigazgatási határain belül található a Bayer honlapján felsorolt kereskedők 

valamelyikénél, beváltja, és 

 nem áll fenn vele szemben a jelen szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott kizáró ok, 

továbbá; 

 a jelen Szabályzat rendelkezéseit – amelyek az agro.bayer.co.hu internetes oldalon is megtalálhatóak – 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

3. A Kupon promóció időtartama és menete 

 

A Kupon promóció időtartama: 2017. július 1. 00 órától 2017. október 1. éjfélig tart.  

 

A kupon felhasználásának határideje: 2017. szeptember 1. éjfél - 2018. május 31. éjfél.   

 

Amennyiben Résztvevő 2017. július 1. és 2017. szeptember  30. között a promócióban részt vevő bármely 3 (három) 

zsák Bayer Seeds hibridrepce vetőmagot vásárol az alábbi hibridekből (Puncher, Lexer, Safer, Silver, INV1022 és 

Brentano), és az ezen vásárláskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (egyszerűsített számla) 

egyszerű fénymásolatát a Szervező részére saját nevének és pontos címének, valamint a borítékon a „Bayer „Pro Raps” 

kupon akció” hivatkozás feltüntetésével postai úton vagy e-mailben megküldi a következő címre: Bayer Hungária Kft. 

1123 Budapest, Alkotás utca 50., vagy peter.szundy@bayer.com úgy a számlamásolat beérkezését és feldolgozását 

követően a Szervező a megadott címre elküldi a 10 liter Propulse és az 3 liter Biscaya együttes megvásárlása esetén 

fizetési kedvezményre jogosító kupont.  

 

A kupont a Résztvevő egy alkalommal 30.000,- Ft – azaz harmincezer forint – fizetési kedvezményként érvényesítheti 

az akcióban résztvevő kereskedőknél történő beváltás alkalmával. A kedvezmény a vásárlás bruttó összegéből kerül 

levonásra. A Kupon promócióban való részvétel ingyenes.  

 

A Szervező a számla megküldéséből eredő költségeket nem fizeti meg.  

A beküldött számlának legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:  

 

                                                 
1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (1) bekezdése értelmében „Magyarország területén természetes személy a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeres, 

nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.” 

2 a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény alapján: 

„3:88.§ [A gazdasági társaság fogalma] (1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni 

hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a 

veszteségeket közösen viselik. 

3:89.§ [Formakényszer] (1) Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság 

formájában alapítható.” 
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 a vevő nevét és pontos címét  

 a vásárolt termékek megjelölését  

 a vásárolt termék mennyiségét, a hibridrepce vetőmag fémzárolási számával kiegészítve; 

 a számla keltét (amely 2017. július 1. és 2017. szeptember 30. közötti időpont lehet).  

 a beküldött számlán szereplő 3 (három) zsák a legkisebb mennyiséget jelenti és 1 (egy) db számozott kuponra 

jogosítanak. További kuponok a fenti zsák mennyiségek egész számú többszöröse szerint számítandók.  

 

A Szabályzatnak megfelelő számlák alapján Szervező sorszámozott kupont állít ki és küld meg a számlán szereplő 

Résztvevő nevére és címére. Ellopott vagy elveszett kupont Szervezőnek nem áll módjában pótolni. A kupon a 

beváltást követően ismételten nem használható fel.  

 

4.  A kupon beváltásának menete:  

 

Amennyiben a Résztvevő a Kupon promócióban résztvevő kereskedőknél a kupont bemutatja és átadja, úgy annak 

ellenében 30.000,- Ft-os fizetési kedvezménnyel jogosult megvásárolni a 10 liter Propulse és 3 liter Biscaya 

termékeket (termékek együttes vásárlása esetén).  

 

Az egyes kuponok nem vonhatóak össze.  

 

Figyelemmel arra, hogy a kuponok nem személyre szólóak, így Résztvevő kötelessége azok biztonságos helyen 

tartása. Szervező, illetve az akcióban résztvevő kereskedők a kupon felhasználójának, annak birtokosát tekinti, így e 

körben Szervező, illetve az akcióban résztvevő kereskedők mindennemű felelősséget kizárnak.  

 

A Propulse és a Biscaya termékek kupon nélkül is megvásárolhatók. 

 

A Kupon promócióban részt vevő kereskedők listája az agro.bayer.co.hu internetes oldalon érhető el.  

 

A Kupon promóció előtt, illetve után sem kupont gyűjteni, sem pedig azt beváltani, illetve az összegyűjtött kuponokat 

a beváltási időszakot követően felhasználni nem lehet.  

 

Egy Résztvevő korlátlan számú kupon gyűjtésére, illetve beváltására jogosult a jelen Szabályzatban foglalt feltételek 

szerint.  

 

A Szervező a fentiek szerint tudja biztosítani a kedvezményre jogosító kupon átvételének lehetőségét, ugyanakkor 

Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy részére a jelen Szabályzatban foglaltak szerint a 

kedvezményre jogosító kupon átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a 

Résztvevő nem tesz eleget, és így a kupon átadása, felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli, az a terhére nem értékelhető.  

 

A kedvezményre jogosító kuponok készpénzre nem válthatóak. A kedvezményre jogosító kuponokhoz kapcsolódó 

esetleges járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt 

terhelik. 

 

5.  Kizáró okok 

 

A Kupon promócióból ki vannak zárva a Bayer Hungária Kft. munkavállalói és alvállalkozói és e személyek a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

A Szervező jogosult az alábbi kizáró okok alkalmazására: 

 

 nem felel meg a fenti 2. pontban leírt személyi, avagy tárgyi feltételeknek, 

 a kedvezményre jogosító kupon átadásáig kizárhatja a Kupon promócióból azt a Résztvevőt, aki 

tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményre jogosító kuponhoz jutni, valamint, aki 

 a Kupon promóció céljával ellentétes módon, a jelen részvételi Szabályzatban foglalt feltételek és előírások 

megkerülésével próbál meg részt venni a Kupon promócióban.  

 

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan 

kárt, amelyet a Kupon promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Kupon promóció lebonyolításában 

résztvevő személyeknek okoztak. 

 

6. A Szervező felelősségének kizárása 

 



A Résztvevő téves és / vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) eredő, avagy a postai 

kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezőt felelősség 

nem terheli. Az általa megadott adatok valóságtartalmáért a Résztvevő helytállni tartozik. 

 

A Szervező kizárja a felelősséget a Kupon promócióval kapcsolatos bármilyen, a Szervezőnek fel nem róható 

kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért, elírásért. 

 

7.  Adatkezelés 

 

A Résztvevő a Szabályzat elfogadásával és ezáltal a Kupon promócióban való részvételével önálló és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további 

ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Kupon promóció lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, továbbá 

saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben 

felhasználja, illetőleg a Résztvevő személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerülnek.  

 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy a Szervező címére (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 

küldött levélben, vagy az adatvedelem@bayer.com e-mail címen elérhető kapcsolattartójánál tájékoztatást kérjen 

személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.  

A Résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a Résztvevő tiltakozása 

alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez 

vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, továbbá a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-

mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhetnek.  

 

A Kupon promóció adatkezelési azonosítója: NAIH-86723/2015. 

 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Kupon promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Kupon promóció lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a kuponok átadása előtt kérelmezi.  

 

A Kupon promóció ideje alatt a +36 1 487 4281 elérhetőségen kérhető tájékoztató a Kupon promóció feltételeivel 

kapcsolatosan. 

 

8.  Vegyes rendelkezések 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciójából/ nyereményjátékából/díj 

kiírásából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett aktivitásban visszaélést, csalást követ el.  

 

A Szervező a jelen Szabályzat módosításának jogát fenntartja.  

 

A Résztvevő a Kupon promócióban való részvétellel, regisztrációval (számla másolat beküldésével) kifejezetten 

tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.  

A Kupon promócióról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók az agro.bayer.co.hu internetes 

oldalon. 

 

A Kupon promócióban való részvétellel a Résztvevő elfogadja a fenti feltételeket.  

 

Budapest, 2017. ………………………. 

 

 

Bayer Hungária Kft. 

Szervező 
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