
NŐI VÁLLALKOZÓK NAPJA 2023 NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Női vállalkozók napja 2023 nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:
Játék) szervezője és lebonyolítója az InnoFit International Trade Ltd. (székhely: Stasikratous,
35 1065, Nicosia, Ciprus) (a  továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

Kezdő időpont: 2023.02.13. 00:01 óra

Záró időpont: 2023. 03. 26. 24:00 óra

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban kizárólag a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar
állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek (a
továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. 18 éven aluliak kizárólag szülői engedéllyel vehetnek
részt a játékban. A Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadják a jelen nyereményjáték
szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

A Játékban minden olyan személy részt vesz, aki a játék időtartama alatt sikeresen vásárol
legalább 1 darab InnoFit terméket az innofit.international oldalon keresztül. A sikeres
vásárlással minden vásárló elfogadja a játékszabályzat feltételeit. Egy Játékos a Játék
időtartama alatt korlátlan számú InnoFit termék vásárlására jogosult. A Játékos mindegyik
tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban a Nyeremény(ekre), ahány sikeres vásárlást
bonyolít le, annyiszor vehet részt a sorsolásban.

A Játékosok a matrica-vásárlás során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az
adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért  Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3.
személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban

http://innofit.international/hu/


való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok
fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a
Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező
jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.
Érvénytelen játékosnak minősül, amennyiben:

• Amennyiben a Vásárló nem természetes személy.
• A Vásárló nem töltötte be 18. életévét vagy szülői engedéllyel rendelkezik
• A Vásárló nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
• A Vásárló a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3.

személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozója.

• Amennyiben a Vásárló az email-es nyeremény értesítést követően 5 munkanapon  belül
nem jelzi igényét a Szervező vagy Lebonyolító felé.

• A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének
megszüntetését.

• A Játékos nem fogadja el a játékban való részvétel Játékszabályzatát.
• Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.

4. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elvének eleget tevő random generátor
(megnevezve: https://www.random.org/) a fent meghatározott nyereményekre vonatkozóan
elvégzi. A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Játékosok nyerhetik
meg. A nyeremény átadása a beérkezést követően várhatóan 5 (öt) napon belül történik meg.
A sorsoláson közjegyző nem vesz részt.

A sorsolás eredményeit a Szervező az innofit.international/hu/spring-prize-draw oldalon teszi

közzé.

Heti nyeremények: 6x1 db Női vállalkozók napja 2023 egyéni jegy (39.900 Ft + ÁFA)

Sorsolás időpontja: minden tárgyhetet követő hétfői nap

(2023.02.20; 2023.02.27; 2023.03.06; 2023.03.13; 2023.03.20; 2023.03.27;)

A heti nyeremények sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 2 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolásban részt vesz mindenki, aki a játék időtartama alatt az adott héten vásárolt InnoFit
terméket az innofit.international oldalon keresztül.

Amennyiben bármelyik Nyertes Játékos a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban

http://innofit.international/hu/spring-prize-draw


meghatározott kritériumoknak megfelel e a nyertes.

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

Amennyiben a nyertes Játékos érvénytelennek minősül, a Szervező 2 (kettő) darab
Tartaléknyertest random generálás útján sorsol ki (a továbbiakban: Tartaléknyertes).

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot, vagy sorsolást
követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a vásárláskor megadott e-mail címen. (továbbiakban:
Értesítés). A nyertes Játékos az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítés
kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, ellenkező esetben a
nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben
Lebonyolító a nyertes Játékost a megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt,
vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre
nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.
Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb  felelősségét.

A nyereményeket (rendezvényre szolgáló belépőjegy) a Lebonyolító emailben küldi el a
nyertes Játékos számára. A belépőjegy lehetőséget ad a “Női vállalkozók napja 2023”-ra való
egész napos részvételre. A “Női vállalkozók napja 2023”-ra való belépés az emailben kapott
jegy felmutatásával történik. Amennyiben a nyertes Játékos nem kíván részt venni a
rendezvényen, úgy lehetősége van visszautasítani a nyereményt. Ebben az esetben a Szervező
jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni. A Szervező e körben kizárja
kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
nyereményt azért nem lehet “átadni”, mert a Pályázatán feltüntetett email címe nem valós,
hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A vásárlások hiányosságáért/hibájáért (pl. email cím elírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a
Szervező semmilyen  felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény kibocsátójával, illetve forgalmazójával
szemben  érvényesítheti.

Szervező kizárja a felelősségét minden innofit.international Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt,
illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak



nyereményeiket, ajándékaikat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen
esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem
vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve
a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal,
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a
jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők
megfelelő tájékoztatása mellett. A Játékra egyebekben az innofit.international ÁSZF
rendelkezései vonatkoznak.

Jelen Játékszabályzat 2023. február 13.-tól hatályos.


