JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Játék megnevezése.
Befektetés a jövőnkbe kvíz (továbbiakban Játék).
A Játék szervezője.
Bayer Hungária Kft.
székhely:
1117 Budapest, Dombóvári út 26.
adószám:
10263002-2-44
cg.
01-09-063142
(továbbiakban Szervező).
A Játék lebonyolítója.
ti:me Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2.;
cg.
01-09-729345;
adószám:
13322496-2-41;
képviseli:
Kollmann Áron György ügyvezető önállóan;
(továbbiakban Lebonyolító).
Játékos.
Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Játékban részt vesz; 18 éven aluli
személyek, vagy nem természetes személyek a Játékban nem vehetnek részt.
Nyeremény.

heti sorsolások díja:

fődíj:

a Jelen játékszabályzat szerinti
minden héten 1 darab a Szervező
által meghatározott tartalmú Bayerajándékcsomag.

1 darab a Szervező által
meghatározott tartalmú Bayerajándékcsomag .

A Játék időtartama és helyszíne.
2022. szeptember 5. 10:00 perctől 2022. szeptember 30. 24.00 percig a
https://www.facebook.com/BayerCropScienceMagyarorszag oldalon / (továbbiakban Oldal).

A Játék rövid ismertetése és mente.
A Játék időtartama alatt az Oldalon a jelen Játékban való részvételre felhívó poszt és a Szervező
által meghatározott tartalmú kérdés kerül kihelyezésre (továbbiakban poszt), melyhez a
Szervező a válaszadást megkönnyítő linket is közzétesz az Oldalon.
Aki a posztban feltett kérdésre komment formájában helyesen válaszol a játékban részt vesz,
Játékossá válik. A kommentelés a Játékban való részvétel előfeltételének (továbbiakban
Komment).
A Játékos részt vesz a Komment megküldését követően tartott heti sorsoláson és a fődíjsorsoláson, amennyiben a feltett kérdésre helyes választ adott az alábbi határidőkben.
2022. szeptember 9. napján induló játék

2022. szeptember 11. 24:00 óra

2022. szeptember 16. napján induló játék

2022. szeptember 18. 24:00 óra

2022. szeptember 23. napján induló játék

2022. szeptember 25. 24:00 óra

A Játékos amennyiben helyes választ adott egy heti kérdésre, akkor jogosult a fődíj sorsoláson
is részt venni. A fődíj-sorsolásba elegendő egyetlen helyes válasz leadása a fenti határidők
szerint.
A helytelen választ küldő Játékos sem heti sorsoláson, sem a fődíj-sorsoláson nem vesz részt.
A Komment elküldésével a kommentelő Játékossá válik FACEBOOK-profiljának neve szerint és
a jelen Játékszabályzat általa ráutaló magatartással elfogadottnak minősül.
A sorsolások zártan, szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően,
történnek a www.random.org internetes oldal igénybevételével a Lebonyolító székhelyén az
alábbi időpontokban.
2022. szeptember 9. napján induló játék

sorsolás: 2022. szeptember 11. 11:00 óra

2022. szeptember 16. napján induló játék

sorsolás: 2022. szeptember 18. 11:00 óra

2022. szeptember 23. napján induló játék

sorsolás: 2022. szeptember 25. 11:00 óra

fődíj-sorsolás:

2022. szeptember 30. 11:00 óra

A Játék során, minden sorsolás alkalmával egy fő kerül kisorsolásra nyertes Játékosként;
tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor.
A nyertes értesítése.
A nyertesek értesítésére legkésőbb a fődíj kisorsolását követő 10 (tíz) munkanapon belül kerül
sor a Lebonyolító által.

A Játékban nyertes Játékost a Lebonyolító FACEBOOK Messenger üzenetben értesíti a Játékos
által használt FACEBOOK-profil felhasználásával, amennyiben a nyertes Játékos az üzenet
megküldését követő 10 (tíz) munkanapon belül nem válaszol, Szervező jogosult megállapítani
a nyeremény átadásának meghiúsulását, mely körülményre tekintettel vele szemben igény
semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.
A nyereményeket a Szervező saját költéségén és saját szervezésében juttatja el az adott
nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre.
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére sor
kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a
nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére
nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Szervező és a Lebonyolító kizárja az adott Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő
Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy
azonosíthatatlanok, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban és a
jelen Szabályzatban meghatározott, valamint az adott Játékra vonatkozó további
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót
semmilyen felelősség nem terheli.
Egyebek.
A Játékra tekintettel a FACEBOOK-kal szemben igény semmilyen jogcímen nem
érvényesíthető, az esetlegesen érvényesített igényekre tekintettel a FACEBOOK-kal szemben
Szervező áll helyt.
A jelen Játék nem a FACEBOOK támogatásával, vagy kezelésével jött létre, a jelen Játék a
FACEBOOK-TÓL független, a promócióban a FACEBOOK nem vesz részt.
A Játékot Szervező és Lebonyolító saját kockázata és felelőssége mellett, a FACEBOOK
részévétele nélkül bonyolítja le.
A Szervező és a Lebonyolító sem várja el a Játék során, hogy a Játékos a Szervező, a
Lebonyolító, vagy az Oldal tartalmait kedvelje, vagy megossza, továbbá ismerőseit
felhasználva, megjelölve vegyen részt a Játékban, vagy a Játékban bárki idővonalát
felhasználja.
Az a Játékos, aki a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
megzavarja azt, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra
kerül Szervező, vagy Lebonyolító egyoldalú döntésével.
A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a
Lebonyolító kizárják.
A Játékban nem vehetnek részt a Játék Szervezőjének és Lebonyolítójának tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a

lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Játékos által megadott személyes adatok pontosságát és
helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is
érvényesíthet semmilyen jogcímen.
A nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan meghatározott ajándék
vagy annak elemei tekintetében a nyertes Játékos cserére, vagy készpénzzel való
helyettesítésre nem tarthat igényt.
Amennyiben a Játékos a Játékból kizárásra kerül, úgy az illető személy nem jogosult
nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a
Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint
visszaadni, illetve visszafizetni.
A nyertes Játékosok FACEBOOK-profiljának neve az Oldalon közzétételre kerül az egyes
sorsolásokat követő 60 (hatvan) naptári napon belül.
Adatkezelés és adatvédelem.
A jelen Játékkal kapcsolatos adatkezelési- és adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető
el.
https://agro.bayer.co.hu/media/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Záró rendelkezések.
A Játék nem minősül szerencsejátéknak, vagy ajándéksorsolásnak, kizárólag promóciós
játéknak tekinthető.
A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.
A Szervező és a Lebonyolító a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek
biztosításában nem vesz részt.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási
igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak
lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható
események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem
felróható módon következtek be.
A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem
jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli

részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító
minden felelősséget kizár.
A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor
megváltoztassa.
Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező nyilvánosságra hozza.
A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére
jelenthetőek be.
novenyvedelem@bayer.com
Budapest, 2022. 08.30.

Szervező és Lebonyolító

