Részvételi és játékszabályzat

Az Egyházi Ügyfélszolgálat KözpontKft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 1-3 cégjegyzékszám:
01-09-320394 (nyilvántartó bíróság: Pest megyei Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban:Egyházi
Ügyfélszolgálati központ Kft.)
„Samsung A10 Dual 32 GB Black” nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) szervez az alábbi
feltételekkel:
1. Promóciós időszak: 2019.09.17. 00:00 órától 2019. 12.10. 24:00 óráig.
2. A részvétel alapfeltételei: Az Egyházi Ügyfélszolgálati központ Kft. által szervezett
nyereményjátékban a cég azon meglévő és új ügyfelei vehetnek részt, akik a promóció időtartama
alatt új hangalapú előfizetést rendelnek (új szám vásárlás, számhordozás vagy átírás útján) és az arra
vonatkozó szerződésük/szerződés mellékletük aláírva visszakerül a szervezők ügyfélszolgálatára.
Valamennyi új előfizetés szerepel a sorsolásban, így több előfizetés vásárlása nagyobb nyerési esélyt
biztosít.
Valamint azon meglévő ügyfelek, akik a szolgáltatást ajánlják, és az ajánlott ezt jelzi, az
ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel során, és szerződést köt a promóciós időszak alatt.
3. A promóció résztvevői között 3 db Samsung A10 Dual 32 GB Black kerül kisorsolásra.
4. A Játékban nem vehetnek részt az az Egyházi Ügyfélszolgálati Központ Kft. alkalmazottai, a
szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozók, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685.§ b. pontja
szerinti közeli hozzátartozói.
5. A nyeremény kézbesítésének módjáról a nyertesekkel a szervezők ügyfélszolgálata rögzített
telefonvonalon vagy e-mailben egyeztet.
6. A nyertes Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereményre
nem váltható, és harmadik személyre nem ruházható át. Tudomásul veszik továbbá, hogy a nyertes
nevét és települését (a további személyes adatai nélkül!) a promóció eredménye kapcsán a szervezők
honlapjukon és kiadványaikban közzé tehetik.
7. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy Játékos elismeri, hogy a jelen Részvételi és
játékszabályzatot megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a jelen
részvételi és játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy
azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékból kizárásra kerül.
8. Az Egyházi Ügyfélszolgálati Központ Kft.a változtatás jogát – pl. valamely külső, előre nem várt
körülmény bekövetkezése esetében – fenntartja.

Budapest, 2019. 09.16

