
Nyereményjáték Szabályzat:  
 
A nyereményjátékot (a továbbiakban „Nyereményjáték”) Zepter Ungarn Kft. (székhelye, központi ügyintézés és 
Vevőszolgálat helye: 1138 Budapest, Váci út 191., levelezési címe: 1437 Budapest, Pf. 788, e-mail: 
vevoszolgalat@zepter.hu) szervezi (a továbbiakban „Szervező” vagy „Zepter”). A Nyereményjátékra jelen 
Szabályzat rendelkezései az irányadóak.  
 
A Nyereményjátékban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti a Játékos részéről.  
 
Zepter a jelen Nyereményjáték Szabályzat feltételei szerint Zepter termékeket sorsol ki a Játékosok között.  
A Nyereményjátékban bármely nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy részt vehet, 
aki 2019. július 01. napján nem rendelkezett Zepterrel kötött kereskedői tevékenység folytatására vonatkozó 
megbízási szerződéssel (a továbbiakban „Játékos”).  
 
A Nyereményjátékban az alábbi régiókban található Zepter kirendeltségek és márkaképviseletek 
(http://www.zepter.hu/TreeMenu/Contact.aspx) vesznek részt:  
 
Budapest, 
Észak-Kelet Magyarország (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Salgótarján);   
Dél-Kelet Magyarország (Jászberény, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Baja);  
Nyugat-Magyarország (Győr, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Mosonmagyaróvár).  
 
A Nyereményakció időtartama: 2019. július 01. – 2019. október 15. közötti időszak.  
 
A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a nyereményjáték során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért. A nyeremények és az részvételi feltételek 
módosításának, visszavonásának jogát a Szervező fenntartja. A Nyereményjáték megszüntetése, feltételeinek 
módosítása miatt Zepter semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
A Nyereményjátékban történő részvétel és a Nyereményjáték Játékos vonatkozásában történő sikeres 
lebonyolításának feltétele, hogy a Játékos a beazonosításához szükséges személyes adatait és lakcímét a lenti 
adatkezelési tájékoztató szerint olvashatóan, lehetőleg nyomtatott kézírással kitöltve megadja a sorsolásban történő 
részvétel érdekében. A hiányosan, rosszul, olvashatatlanul kitöltött vagy sérülten átadott pontgyűjtő füzetek nem 
vesznek részt a sorsolásban.  
 
A sorsolás 2019. november 17. napjáig kerül megtartásra. A sorsolás pontos időpontja és helyszíne a 
zeptermagazin.hu/nyarinyeremenyjatek oldalon legkésőbb 2019. október 31. napjáig a Szervező közzéteszi. 
 
Nyeremények: 
 
Régiónként alábbi termékek kerülnek kisorsolásra: 
 

 1 db TF-999F More Juice Press  
 

 1 db Z5L Medolight BluDoc  
 

 1 db TLW-001BL Tesla Hyperlight Eyewear szemüveg  
 

 1 db HM-1 HyperOn masszírozó készülék 
 

 1 db SUP csomag (SUP-100-MN és SUP-101-Q10 Maca Neo és Inca Inchi Q10 táplálék-kiegészítők)  
 
A sorsoláson az vehet részt, aki a Nyereményjátékban felhasználásra kerülő ”Zepter – útlevél az egészséghez” 
megnevezésű, jelen Szabályzat részét képező pontgyűjtő füzetben legalább 8, azaz nyolc darab matricát gyűjt össze 
és ragaszt be. A pontgyűjtő füzet névre szól, és nem átruházható. A sorsoláson való részvétel további feltétele, hogy 
a Játékos, 8 aktivitás teljesítését igazoló matricát tartalmazó pontgyűjtő füzetét legkésőbb 2019. október 31. napjáig 



eljuttassa a sorsolások egy helyszínére postai úton, vagy személyesen leadja a sorsolás megkezdését megelőző 
legkésőbb egy órával a sorsolás helyszínén.  
 
A matricákat a Játékos a Zepter kirendeltségeken, illetve Zepter kereskedők által üzemeltetett jelen 
Nyereményszabályzatban meghatározott márkaképviseleteken vagy közvetlenül a Zepter kereskedőitől, akár az 
előzőektől eltérő  helyszínen szervezett aktivitásokon történő részvétellel, illetve az ott meghatározott részvételi 
feltételek teljesítésével szerezhet  Az egyes aktivitásokért járó igazoló matricák a pontgyűjtő füzetben található, az 
egyes megszerezhető pontok helyén feltüntetett feltételek teljesítésével szerezhetők meg.  
A pontgyűjtő füzet aktivitásai között feltüntetett „extra aktivitás” jelenti valamely, a helyi Zepter kereskedő által 
szervezett valamely házi-, vagy más termékbemutatón történő részvételt, míg az „együttműködési ajánlat” jelenti a 
Zepter karrierajánlataira vonatkozó tájékoztatón történő részvételt. Minden más aktivitást a leírtak szerint kell 
értelmezni, és nem máshogy. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok következményeiért. A 
nyereménnyel kapcsolatos adóterheket a Játék szervezője, a Zepter Ungarn Kft. vállalja. A Szervező a nyereményt 
a sorsolást követő 30 napon belül postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére, de a Játékos kérheti a személyes 
kézbesítést is vagy átvételt. A nyeremény másra nem ruházható át és nem váltható készpénzre, valamint egyéb 
termékre be nem cserélhető. A pótnyertesek a húzás sorrendjében jogosultak a nyereményre abban az esetben, ha 
a nyertes ill. pótnyertes a Nyereményszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek nem felel meg. A nyertest a 
nyeremény átvételekor személyi igazolványával azonosítja.  
 
A nyeremény megszervezéséhez valamennyi, a jelen Szabályzatban foglalat feltételek együttes teljesülése 
szükséges. 
 
Adatvédelmi rendelkezések: A Szervező a résztvevő személyes adatait a nyereményakcióban foglalt 
kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Nyereményjáték 
során nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, 
valamint marketingcélokra felhasználja; róluk és a nyeremények átadásáról a Szervező kép-, hang- és filmfelvételt 
készítsen, melyet akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli 
korlátozás nélkül térítésmentesen felhasználhat. A jelen adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás. A 
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a Játékos részt vesz a Nyereményjátékban. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható, de a Játékos ezzel tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték az adatai nélkül nem folytatható le. A 
hozzájárulás visszavonásáig történt jogszerű adatkezelést Játékos nem sérelmezheti. További információért 
forduljon a Szervező Vevőszolgálatához. Zepter Ungarn Kft. Vevőszolgálat, 1138 Budapest, Váci út 191. Tel.: 36-1 
437-6633 . Ön a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatja jogait, 
kérheti adatai helyesbítését, tiltakozhat és tájékoztatást kérhet adatai kezelésével kapcsolatban, illetve adatai 
törlését vagy zárolását kérheti postai úton, személyesen a Zepter központi ügyintézés helyeként megadott címén, 
illetve e-mail címén. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 15-24.§-ai rendelkeznek. 
Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon történik, adatkezelő: a Zepter Ungarn Kft.. Az adatok felhasználása 
a fenti nyereményjáték záró időpontját követő 30. napig történik, azt követően pedig megsemmisítésre kerülnek, 
illetve amennyiben a hozzájárulás visszavonásra kerül, úgy a visszavonást követő 30 nappal az adat törlésre kerül. 
Zepter adatkezelésére Zepter adatkezelési szabályzata az irányadó, mely a következő linken érhető el: 
https://www.zeptermagazin.hu/adatvedelem  
 
  
 
 
 


