
Játékszabályzat:  
 
 
 „Refco Refmate nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék) játékszabályzat 
 
A Játékot a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. (1163 Budapest, Kövirózsa utca 5. Asz. 12290693-2-42; a 
továbbiakban: Szervező) szervezi. A nyereményjátékban való részvétel vásárláshoz kötött.  
 
A nyereményjátékban érvényes Hóbagoly azonosítóval rendelkező cég jogi személyként vehet részt. 
A játékban való részvétel feltétele, hogy 

- Rendelkezzen Hóbagoly azonosítóval (azaz sikeresen regisztráljon a www.soos.hu 
webshopban) 

- minimum 1 alkalommal, minimum nettó 50.000 Ft értékű vásárlást bonyolítson  
- A vásárolt termékek között minimum 1 db Refco terméket válasszon és vásároljon  
- mindezt a www.soos.hu weboldalon bonyolítsa 
- Regisztrálja vásárlását a https://forms.gle/FNfPDYTXHaTeTinJ6 weboldalon, hírlevél 

bejelölésével.  
 
A Játékban való érvényes részvételnek a fentiekben meghatározott minden feltétel teljesítése számít. 
A nyereményjátékban minden vásárlás egy esélynövekedés eredményez. 
 
A játék időtartama: 2020. 06 08-tól 2020. 06 14-ig.  
A Játékba benevezni 2020. 06 08-tól 2020. 06 14-ig között lehet 
 
A játékban részt vevők között a Szervező 1 db Refco Refmate digitális armatúrást sorsol ki. A soroslás 
időpontja: 2020. 06. 15. A sorsolás módja: gépi, internetes felületen a https://namepicker.net/ 
weboldalon. A nyeremény a nyerteshez történő eljuttatásának módját a Szervező és a nyertes 
regisztrációjakor megadott -mail elérhetőségén egyezteti. A nyereményátadás költsége a Szervezőt 
terheli. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményjátékban való részvétellel az résztvevő 
visszavonhatatlanul hozzá járul nyertessége esetén nevének a Szervező facebook oldalán és a Szervező 
honlapjain történő megjelenítéséhez.   
A Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására, felfüggesztésére. A nyereményjátékot a szervező 
bármikor, indokolás és előzetes értesítés nélkül visszavonhatja. A megszakítás, felfüggesztés, 
visszavonás miatt a Szervezővel szemben semmilyen igény nem támasztható, kárigény nem 
érvényesíthető; a részvétellel a Játékos jelen kikötést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. 
A Játékba való jelentkezésével a Játékos önkéntesen, erre való külön hozzájárulási nyilatkozat nélkül 
hozzájárul ahhoz, hogy a Játék lebonyolításához szükséges adatait Szervező a Játék lebonyolításában 
résztvevő alkalmazottai és alvállalkozói minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül, legfeljebb 
a sorsolást követő 60 napon keresztül, a nyeremények kisorsolása, a nyertes azonosítása és értesítése, 
illetve a nyeremény átvételének egyeztetése céljából kezelje. A fenti hozzájárulást a játékos bármikor 
visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztvevő a tárolt személyes adatairól további 
tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését. Személyes 
adatok törlésére irányuló kérés esetén a játékos adatai az adatbázisból-, és amennyiben a sorsolást 
megelőzően kéri az adatait törölni, úgy a sorsolásról is - törlésre kerülnek. 
A szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. 
A Játékot a Facebook semmilyen módon nem kezeli, támogatja vagy szponzorálja. 
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