Kérdésed van? Görgess lejjebb a válaszért!
Amennyiben egyéb kérdésed lenne, nézd meg Szabályzatunkat vagy keress fel bennünket az alábbi
címen: gillettejatek@wonderduck.hu
Milyen termékek vehetnek részt a nyereményjátékban?
A nyereményjátékban az Azúr, CBA, Príma, Privát MAX, Plus Market, Eurofamily, Reál és Coop
üzletekben kapható bármilyen Gillette, Old Spice vagy Head&Shoulders termékek vásárlásával és a
blokkadatok feltöltésével lehet indulni.

Kik vehetnek részt az „Ütős játék!” nyereményjátékban?
A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki a játékszabályzatban meghatározott termékek
tekintetében vásárlónak minősül, továbbá megfelel a játékszabályzatban foglalt minden
követelménynek. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyeremény átvételének feltétele, hogy a
kisorsolt eredeti vásárlást igazoló blokk bemutatása!

Hogyan vehetek részt az „Ütős játék!” nyereményjátékban?
Játékban részt vehet az játékos, aki az akcióban résztvevő üzletek bármelyikében legalább 1 darab
bármilyen Gillette, Old Spice vagy Head&Shoulders terméket vásárol a játék időtartama alatt.
o
a játékszabályzatban meghatározott Gillette agy old Spice vagy Head&Shoulders termékből
legalább 1 db termék vásárlását igazoló blokkal/blokkokkal (vagy nyugtával, számlával) rendelkezik,
úgy, hogy a vásárlások a fent meghatározott magyarországi bolthálózatok valamelyikében, valamint a
vásárlások a Játék meghatározott vásárlásra rendelkezésre álló időszakában történtek,
és
o
ellátogat a www.utosnyeremenyek.hu promóciós weboldalra és ott feltölti pályázatát úgy,
hogy legkésőbb a Játék időtartamának végéig hiánytalanul kitölti a weboldalon a részvételre
vonatkozó regisztrációs űrlapot, amelynek során megadja a következő adatokat: Személynév,
telefonszám, E-mail cím, a weboldalon belépéshez használandó jelszó; vagy SMS-ben küldi be
pályázatát a játékszabályzatban írt módon a megadott nem emeltdíjas telefonszámra
és
o weboldalon történő pályázáskor a Weboldalon a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja
a jelen Játékszabályzatot és az abban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul
a megadott adatoknak az Adatvédelmi Nyilatkozatban írtak szerinti kezeléséhez (SMS pályázat esetén
az SMS beküldése jelenti a Játékszabályzat és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását).
o A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet
pályázni, amelyen beazonosítható a játékszabályzatban foglaltak szerinti Gillette vagy Old Spice vagy
Head&Shoulders termék vásárlása.
Amennyiben olyan üzletben történt a vásárlás ahol gyűjtő blokkot állított ki a pénztárgép, úgy a
bolttól a gyűjtőblokkon látható vásárlás idejére szóló tételes ÁFÁS számlát kell kérni, és nyertesség
esetén be kell mutatni a szervezőnek ezt is és a gyűjtőblokkot is. Gyűjtőblokk AP szám nélkül nem
lehet feltölteni áfás számla adatot és önmagában a gyűjtőblokk viszont nem jogosít nyereményre!
Miért kell megőrizni a vásárlást igazoló nyugtát?
Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk nyertes pályázat esetén a megvásárolt Gillette vagy Old Spice vagy
Head&Shoulders terméket, sértetlen állapotban szükséges a blokkot eljuttatnia hozzánk postai úton,

nyertesség esetén. Így tudjuk igazolni, hogy valóban megtörtént a Gillette vagy Old Spice vagy
Head&Shoulders termék megvásárlása. Az ajándék megszerzéséhez mindenképpen szükséges a blokk
megőrzése, mert az ajándék átvétele előtt szükséges annak bemutatása. Az aktuális játék esetén, a
Játék lezártát (a Játék időtartartamának lejáratát) követő 90 napig sértetlenül és olvasható módon
őrizze meg a blokkot, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele az eredeti nyertes
blokk bemutatása.

Gyűjtőblokkal is részt vehetek a játékban?
A játékban csak olyan nyugtával (blokkal) vehet részt, melyen a termékek tételesen fel vannak
sorolva és egyértelműen látható, hogy a feltételként szabott termékek közül mennyi lett
megvásárolva. Amennyiben olyan üzletben történt a vásárlás ahol gyűjtő blokkot állított ki a
pénztárgép, úgy a bolttól a gyűjtőblokkon látható vásárlás idejére szóló tételes ÁFÁS számlát kell
kérni, és nyertesség esetén be kell mutatni a szervezőnek ezt is és a gyűjtőblokkot is. Gyűjtőblokk AP
szám nélkül nem lehet feltölteni áfás számla adatot és önmagában a gyűjtőblokk viszont nem jogosít
nyereményre!

Hogyan tölthetem fel a pályázatomat az „Ütős játék!” nyereményjátékban?
A megvásárolt termékek feltöltésére a www.utosnyeremenyek.hu weboldalon, a kódfeltöltés
menüpont alatt van lehetőség az ott leírtak szerint.
Vagy a pályázat SMS-ben is beküldhető a 06 30 344 4294-es nem emeltdíjas telefonszámra az alábbi
minta szerint:
AP kód*hónapnap*óraperc. Példa: 012345678*0511*1625
Azokban az üzletekben, ahol egy betű és 8 számjegy szerepel az AP kódban, az A betűt is fel kell
tüntetni a 9 karakterben. Példa: A12345678*0211*1625
Egy személy természetesen több vásárlással is játszhat, ezzel növelheti esélyeit a sorsoláson.

Hány nyereményt nyerhetek az „Ütős játék!” nyereményjátékban?
Egy Játékos maximum 2 db napi nyereményt, továbbá maximum 1 db heti nyereményt és 1 fődíjat
nyerhet. Amennyiben az adott Játékos a meghatározott darabszámú nyereményeket már megnyerte,
további lehetséges nyertesség esetén az adott nyereménykategóriában a pályázatait
Szervező/Lebonyolító érvényteleníti.
A fődíj nyeremény a játék időszakában bármikor beérkezett érvényes pályázatok közül kerül
sorsolásra; az adott heti nyeremény a játék időszakán belül az adott héten (illetve az adott hétre
vonatkozó esetenként rövidebb, vagy hosszabb időszakban) bármikor beérkezett érvényes
pályázatok közül kerül sorsolásra nyerő időpont segítségével; az adott napi nyeremény a játék
időszakán belül az adott napon bármikor beérkezett érvényes pályázatok közül kerül sorsolásra nyerő
időpont segítségéve
A fődíj sorsoláson tehát az összes beérkezett pályázat részt vesz! A játékos növelheti esélyét a
sorsolásokon több pályázat feltöltésével.
Az „Ütős játék!” nyereményjátékkal kapcsolatban a gillettejatek@wonderduck.hu e-mail címre küldj
e-mail üzenetet, vagy olvasd el a részletes játékszabályzatot! Jelen dokumentum csak tájékoztató
jellegű, bármilyen eltérés esetén a játék részvételi szabályzata irányadó.

