
A BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK KERESKEDELMI KFT. 

”Bosch turmiX promóció” 

ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ LEÍRÁSA 

 

 

A BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) 

(továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag azon 18. 

életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar 

állampolgár természetes személy vagy egyéni vállalkozás (magánszemélyként) vehet részt, aki a Promóció 1. 

pontban írt időtartama alatt 

 

 

(a) regisztrál a Bosch Home HU Facebook oldalon található Nyereményjáték oldalon 

(https://www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag/) vagy a promóció weboldalán (www.bosch-

home.com/hu/promociok/turmixoljesnyerj), a regisztráció során megadja vezetéknevét, 

keresztnevét, e-mail címét és telefonszámát 

(b) legalább egy alkalommal feltölt egy fotót egy általa készített turmixról a Bosch Home HU Facebook 

oldalon található Nyereményjáték oldalon vagy a promóció weboldalán 

(c) ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. (továbbiakban 

együtt: ”Pályázat”). 

 

1. A Promóció időtartama: a Promóció 2018. január 1. 00 óra 00 perctől 2018. február 28. éjfélig tart. 

Résztvevő a Pályázatát a megadott időtartam alatt adhatja le. 

 

A Promócióban kizárólag az 1. pontban jelzett időszakban beérkező Pályázatok vesznek részt. 

 

2. A Szervező az 1. pontban részletezett időtartam alatt beérkezett regisztrációk között fődíjként egy 

alkalommal 1 db Apple iPhoneX 64 GB prémium kategóriás okostelefont, valamint hetente 1 db, összesen 

9db Bosch MMBM401W típusú Mixx2Go turmixgépet sorsol ki. A sorsolások időpontjai: 

o 1. hét: 2018. január 9. 14:00 

o 2. hét: 2018. január 16. 14:00 

o 3. hét: 2018. január 23. 14:00 

o 4. hét: 2018. január 30. 14:00 

o 5. hét: 2018. február 6. 14:00 

o 6. hét: 2018. február 13. 14:00 

o 7. hét: 2018. február 20. 14:00 

o 8. hét: 2018. február 27. 14:00 

o 9. hét: 2018. március 1. 14:00 

o Fődíj sorsolás: 2018. március 1. 14:30 

 

Egy pályázattal legfeljebb 1 db heti nyeremény és 1 db fődíjat lehet nyerni. 

A nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti Szervező, a nyeremények 

eljuttatásával/átvételével kapcsolatosan pedig az értesítést követően egyeztetnek a felek. A nyereményeket 

futárszolgálaton keresztül küldi Szervező. A nyertesekkel párhuzamosan plusz 3-3 tartaléknyertest is sorsol 

a Szervező, akik a nyertessel történő sikertelen kapcsolatfelvételt követően a sorsolás sorrendjében 

nyertessé minősíthetőek. A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A 

promócióval kapcsolatos reklamációt Résztvevő 2018. március 15-ig küldhet Szervezőnek a 

boschturmix@popgroup.hu e-mail címre. Tévesen megadott adatokból származó bárminemű kárért 

Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező - a BSH Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában 
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közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen 

személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

4. A Résztvevő kizárólag saját e-mail címével és nevével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció 

során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való 

visszaélésből, valamint a rosszul megadott adatokból fakadó bármilyen vitával kapcsolatban, illetve a 

hibás beküldésből származó mindennemű felelősségét a Szervező kizárja. 

 

5. Egy Résztvevő bármennyi pályázat beküldésére jogosult, de egy képet csak egyszer lehet feltölteni. 

 

6. A feltöltött kép: 

• nem sértheti más szerzői jogait,  

• nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve 

súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,  

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem 

tartalmazhatnak, 

• nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú, 

• nem tartalmazhat a BSH Kft-re és a BSH által forgalmazott termékekre vonatkozó negatív 

kijelentéseket, 

• a Pályázat nem tartalmazhat a BSH Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,   

• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,  

• nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot, 

• nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg 

plagizálást 

• nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való 

felbujtást,  

• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 

szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, 

adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket, 

• nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem 

ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, 

valamint a jóízlést 

 

7. Értesítés 

 

A Résztvevő regisztrációja abban az esetben érvényes, ha Szervező a Résztvevő által feltöltött képet 

jóváhagyja, és az kikerül a Nyereményjáték Facebook oldalán található galériába. Szervező a Pályázat 

benyújtásával kapcsolatban kizárólag a 2018. március 15-ig beérkezett reklamációt vizsgálja meg.  

 

Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező jogosult 

továbbá a nyereményjátékból – így a Promócióból - kizárni azt a Pályázatot, amelyben a Résztvevő 

tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes 

módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a 

Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek 

megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a 

lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak. 

 

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

 

Az (a) , (b) és (c) pontban írt adatszolgáltatás és a Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevők 

Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a 

Szervező a jelen Promóció lebonyolítása céljából felhasználja. 

 

Az adatkezelők által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi 

törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét 



pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró 

Lebonyolító szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó 

rendelkezéseinek betartásával végzi. A Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit 

postai úton vagy e-mail címre juttathatja el a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 1023 

Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. postai címre vagy a promocio@bsh.hu email címre. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a kedvezmény utalása 

előtt kéri adatai törlését. 

Ebből az adatbázisból a Promócióból történő kizárás nélkül, bármikor kérheti törlését postai úton vagy 

e-mail küldése útján a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem 

útja 26-28. postai címen vagy a promocio@bsh.hu email címen. 

 

9. Egyéb feltételek 

 

A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.  

 

A Pályázatokat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor 

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a 

Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. 

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a 

játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy 

ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból. 
 

Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja. A Szervező a 

kereskedelmi partnereknél (aktuálisan belistázott) forgalmazott termékek elérhetőségét semmilyen 

formában nem garantálja, ezért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Promóció során visszaélések, 

jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 

 

Budapest, 2017. december 15. 

 

 

BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 

Szervező 
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