Aromaélmény játék elnevezésű promóciójának leírását és
részvételi feltételeit tartalmazó hivatalos részvételi- és
játékszabályzata
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1. A 2020. október 27-ei „Aromaélmény játék” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

„Játék”) szervezője a Kapcsolatok Újratöltve Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Tarhos utca 97.; cégjegyzékszám:
01-09-188155) (a továbbiakban: ” Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes
természetes személy (”Játékos, illetve Érintett
”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt
időtartama alatt
2.1.1. h ttps://illoolajokmagyarorszag.hu/jatek/aromaelmeny/ domain alatti weboldalon (a
továbbiakban: ”Weboldal
”) található ”Aromaélmény Játék” oldal felületén 2020.
október 27-ei „Aromaélmény játék [10] óra [00] perckor elindított felhívásra – a
regisztrál a Játékba, a jelen játékszabályzatnak (”Játékszabályzat”) megfelelően,
továbbá
2.1.2. a regisztrációval egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, meghatározott
valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes
adatainak (keresztnév és e-mail cím) Játékkal összefüggő kezeléséhez.

2.2. Egy Játékos 1 (egy) db érvényes regisztrációval vehet részt a Játékban.
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Kapcsolatok Újratöltve Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság munkavállalói, ügyvezetői, tagjai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő
egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játékból ezen felül ki vannak
zárva azon személyek is, akik a Játék 3. pontban meghatározott kezdő időpontja előtt
regisztráltak a olajozunk.hu weboldalon.

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel regisztráció során megadott keresztnév és e-mail
cím alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező
érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása,
regisztrált profil törlése, név megváltoztatása stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk során a Játékos
keresztneve és e-mail címe számítógépes rögzítésre kerül.

2.6. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és
indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kizárási oknak minősül, ha ugyanaz a személy több
profillal regisztrál a játékba különböző névvel és e-mail címmel. A Szervező a feltételezhetően
nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által a
Weboldalon regisztrált profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját
maga által regisztrált Weboldal profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Weboldal profil
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.

2.8. A Játékos a regisztrációval automatikusan feliratkozik a Szervező hírlevelére is, amelyről a
Játékos bármikor leiratkozhat, a hírlevélben lévő leiratkozás gombra való kattintással.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2020. október 27-ei „Aromaélmény játék” 10 óra 00 perctől – 2020. december 31-ig
„Aromaélmény játék” 23 óra 59-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTES KIHIRDETÉSE
4.1. A Játékos a Weboldalon történő regisztrációt követően kap egy egyedi linket (a továbbiakban:
„Link”). A Link megosztásával a Játékos pontokat szerezhet az alábbiak szerint:
●
●
●
●
●

Egyszeri +3 pont jár a Link Facebook-on való megosztásakor
Egyszeri +3 pont jár a Link Messengerben üzenetben való elküldésekor
Egyszeri +3 pont jár a Link Whatsapp üzenetben történő elküldésekor
+5 pont jár minden olyan személy után, akik a Linkre- való kattintást követően
regisztrálnak a Játékba
+3 pont jár a Szervező e-mail hírleveleiben megtalált és rákattintott "Pontkereső" linkkért

4.2. A

Játékos
az
összegyűjtött
pontjait,
annak
napi
állását
a
https://illoolajokmagyarorszag.hu/jatek/aromaelmeny/megosztas/ honlapon (a továbbiakban:
„Személyes Profil Honlap”) elérhető személyes profilja alatt tekintheti meg.

4.3. A Szervező a játék időtartama alatt minden nap délelőtt 10 óráig a Weboldalon megvizsgálja
(„Napi Ellenőrzés”), hogy az adott napon melyik Játékosnak van a legtöbb pontja. Az a Játékos,
aki a Napi Ellenőrzés alkalmával az adott napon a legtöbb ponttal rendelkezik megnyeri a 4.4.
pont Szerinti Nyereménycsomagot. A Napi Ellenőrzés nyilvános, a pontverseny állását minden
játékos a Személyes Profil Honlapon elérhető profiljában nyomon követheti. A nyertes
Játékosnak a Napi Ellenőrzésig összegyűjtött pontjai törlésre kerülnek, azaz lenullázódnak. A
nem nyertes Játékosok a Napi Ellenőrzést követően is megtarthatják a pontjaikat.

4.4. Napi Nyeremény: A Szervező a Játék időtartama alatt naponta a Napi Ellenőrzés alkalmával 1
db aromaélmény mintacsomagot oszt ki. A pontversenyben a Napi Ellenőrzés alkalmával első
helyen álló nyertes Játékos 1 (egy) db Aromaélmény mintacsomagba részesül. A mintacsomag
tartalma:
●
●
●
●
●

4 üveg 1 ml-es esszenciális olaj a doTERRAtól(levendula, citrom, borsmenta és vadnarancs)
2 nagyszerű kiadvány a wellness életmódról(Természetes megoldások füzet és Éld meg füzet)
1 Aromaélmény videó (30 perc)a Szervező ügyvezetőjével, aki bemutatja a négy olajat és a
füzeteket
1 év ingyenes tagság a zárt előfizetői oldalra: olajozunk.hu
időpont egy személyes ingyenes wellness konzultációra(online felületen, zoom, messenger, skype)

4.5. A 4.4. pont szerinti nyeremény értéke (össz. érték: 4500,-Ft)

4.6. A Napi Nyereménymásra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
5. HAVI NYEREMÉNY SORSOLÁS
5.1. A Szervező a Játéknak a fenti 3. pontban meghatározott időtartama alatt minden hónap első
munkanapján sorsolást tart a Játékba regisztrált Játékosok között. A havi sorsolásban a
regisztrált Játékos az összegyűjtött pontjaitól függetlenül vesz részt. (a továbbiakban: „Havi
Sorsolás”)

5.2. A Havi Sorsolásra gépi eszközzel, 3 tagú bizottság jelenlétében kerül sor a Szervező
székhelyén. A sorsolás nyilvános azon bárki részt vehet.

5.3. A Havi Sorsolás alkalmával egy darab minimum 20.000 – maximum 100.000 forint értékű
doTERRA termékekből álló termékcsomag kerül kisorsolásra. A termékcsomag tartalma az
alábbi
linken
érhető
el:
https://illoolajokmagyarorszag.hu/jatek/aromaelmeny/havi-nyeremeny/

5.4. A Havi Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
6.1. A Napi Ellenőrzést követően a Szervező e-mailben értesíti a napi nyertes Játékost, a Játékos
regisztrációjakor megadott e-mail címre történő üzenetküldéssel. A napi nyertes keresztneve
közzétételre
kerül
a
Szervező
alábbi
honlalpján:
https://illoolajokmagyarorszag.hu/jatek/aromaelmeny/nyerteseink/ és a Szervező Facebook
oldalán, amely közzétételekhez a Játékos ezen játékszabályzat elfogadásával előzetesen
hozzájárul: https://www.facebook.com/illoolajokmagyar

6.2. A Havi Sorsolást követően a Szervező e-mailben értesíti a havi nyertes Játékost, a Játékos
regisztrációjakor megadott e-mail címre történő üzenetküldéssel. A havi nyertes keresztneve
közzétételre kerül a Szervező Facebook oldalán, amihez a Játékos ezen játékszabályzat
elfogadásával előzetesen hozzájárul: https://www.facebook.com/illoolajokmagyar

6.3. A Havi Nyeremény átadására a Játékossal e-mailben egyeztett helyen és időpontban kerül sor.
6.4. A Napi Nyereményt a nyertes Játékos egyrészt akkor veheti át, ha regisztrál az olajozunk.hu
weboldalra. A regisztráció erre weboldalra a 4.4. pontban foglaltakra tekintettel a nyertes Játékos
számára ingyenes 1 év időtartamra. Az olajozunk.hu weboldalra történő regisztráció alkalmával a
nyertes Játékos által megadott szállítási címre a Szervező futárszolgálat útján szállíttatja le a Napi
Nyereményt a nyertes Játékos keresztnevének a közzétételét követő 2 munkanapon belül.
Másrészt azok a nyertes Játékosok, akik nem regisztrálnak az olajozunk.hu weboldalra a nyertes
Játékos keresztnevének közzétételét követő 10 napon belül, a Napi Nyeremény átadására a
Játékossal e-mailben egyeztetett helyen és időpontban kerül sor.

6.5. A Nyeremények esetleges adóvonzata és a szállítási költségek a Szervezőt terhelik.
6.6. A Havi és Napi Nyeremény igénylésére a tájékoztatást követő 90 napon belül van lehetőség.
7. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
7.1. Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, a Szervező kizárja
felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a
nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve

szolgáltatásában merültek fel.

7.2. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat
módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező
közzéteszi a Weboldalon. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak.

7.3. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból
kizárásra kerül.

Budapest, 2020. október 27.

Kapcsolatok Újratöltve Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező

