Himalaya Trans Kft.
Online Promóciók részvételi és játékszabályzata
1.Célja:
Online promóció szervezése, bevett marketingeszköz az online szolgáltatás felhasználói számának
növelésére, új felhasználók szerzésére, illetve inaktív felhasználók ösztönzésére. Egyszerű
szabályok, egyszerű aktivitásra ösztönzés. Rejtvény, kvíz, szavazás, válaszbeküldés, képfeltöltés, ami
nem jár kötöttséggel. Promóció nyertesei árumintát kapnak.
Az Szjtv. 23. § (1) bekezdése értelmében „aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások
értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás
igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót (a továbbiakban: ajándéksorsolás), amelyben
a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy a szolgáltatás
igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában
nyereményt kell adni.” A törvény szabályai az alapvetően reklámcélú ajándéksorsolásokat
megkülönböztetik a többi ún. „promóciós” játéktól, amelyek hasonlóak ugyan, de nem minősülnek
ajándéksorsolásnak.
Más ezt biztosító eljárások is megfelelnek a törvényi követelménynek (pl. bizonylatok adatainak
számítógépes nyilvántartásából véletlen számgenerálással történő sorsolás). Nem teljesül azonban
maradéktalanul az Szjtv. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti definíció, ha a játékosok a vásárláskor,
illetve a szolgáltatás igénybevételekor nem kapnak olyan ajándéksorsjegyet (bizonylatot, szelvényt,
tanúsítványt), amelynek nyilvános kihúzásával lehet nyereményhez jutni. (Pl.: termék csomagolásán
elhelyezett kód beküldése alapdíjas sms, vagy telefonhívás, vagy internetes regisztráció útján). Nem
minősül nyilvános húzásnak az előre meghatározott feltételeknek megfelelő sorsjegy nyertessé
nyilvánítása sem (pl. minden 20., minden 100., az első 1000 vásárló nyer). A vásárláskor ingyenesen
kapott, azonnali nyereményre jogosító szelvények esetén nem minősül nyilvános húzásnak sem a
gyártás, sem a játékosokhoz való eljuttatás, sem a nyerésre jogosító jelzések felfedésének folyamata.
Pénznyeremény Korlátozó rendelkezés, hogy pénznyereményt ajándéksorsolás keretében kisorsolni
nem lehet, mert ezt az Szjtv. kifejezetten tiltja. A jogszabályi előírások szerint pénznyereménynek a
bankjegyet és fémpénzt (érmét) kell tekinteni. Ennek megfelelően a tilalom ezekre a pénzeszközökre
vonatkozik. Tehát ebből a szempontból nem tekinthető pénznyereménynek a bankkártyán, vagy
értékpapír formájában megnyert nyeremény.
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2. Szervező:
A www.salaura.eu web áruházat a Himalaya Trans Kft. továbbá „Szervező”
Székhelye: 2233 Ecser Arany János u 21 3/3
Képviselőjének neve: Hajdu Eszter Noémi
Telefonszám: +36 (70) 222-3335
Telefonos ügyfélszolgálati ideje: Hétfő-péntek 8.00-17.00 óra között
E-mail cím: info@salaura.eu
Számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700615-65619898-51100005
Adószáma: 22661201-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-137076
adatkezelő: Webonic Kft. /www.webonic.hu/ Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.
virtuális szerver: Webonic/www.webonic.hu/
Címe: Webonic Kft.8000 Székesfehérvár,Budai út 14.

Promóciókban résztvevők köre:
A résztvevők (amennyiben 18 év alatti, akkor szülője/gondviselője/törvényes képviselője) feltétel
nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az illetékes résztvevő nevüket, lakcímüket (kizárólag a
település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

Marketing célra használt kép, videó felvételek:
Esetlegesen kép-, hang- és filmfelvétel is készül melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben
reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen
felhasználhat;

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.
685. § b.);
(b) Szervező értékesítési partnerei, ezen cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói
(Ptk 685. § b.).

Egyéb rendelkezések:
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel
kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó és egyéb közteher fizetési kötelezettség. A
nyeremény kapcsán keletkező Szervezőt terhelő közterheket a Szervező megállapítja, bevallja és
befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a
nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag
törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).
Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek. A Játékos téves, hiányos, vagy
hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A nyerteseket telefonon, email-ban illetve a honlapon közzétett listában értesítjük. A nyereményt
postai utón vagy személyesen lehet átvenni.
A postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában részt
vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A résztvevők minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen szabályzat minden rendelkezését.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik.
A promócióban résztvevők a jelen Promóció és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt
tudomásul veszik és elfogadják.
Ecser, 2018.05.20
Himalaya Trans Kft.
Szervező

