
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 
„Terránnal tavasszal nyerhet!” nyereményjáték” 

 

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (7754 - Bóly, Tompa Mihály u. 10.), továbbiakban: 

Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes 

személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 

vehetnek részt, akik nem esnek a kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és akik a 

Játék időtartama alatt bármely Terrán terméket vásárolnak (Standard, Synus, Danubia, Rundo, 

Coppo 2018, Zenit, Renova Plus beton- tetőcserepek illetve azok beton-, fém- és műanyag 

kiegészítő termékei az érvényes Terrán illetve Renova Plus Árlista alapján, az abban felsoroltak 

szerint, amely az alábbi linkeken találhatóak meg: www.terranteto.hu, 

www.renovatetocserep.hu) és 2018. május 31-ig postán vagy elektronikus levélben a 

számlamásolatát megküldi a Szervező címére (7754 - Bóly, Tompa Mihály u. 10.; 

vevoszolg@terranteto.hu). Minden esetben fel kell tüntetni a „Terránnal tavasszal nyerhet” 

jeligét. 

A számlán szereplő nem Terrán termékek számlaértéke nem számít bele a nyereményösszegbe. 

A Szervező fenntartja magának azt a jogát, hogy ellenőrizhesse illetve adott esetben 

elbírálhassa a számlán szereplő tételek márkáját, azaz megnézhesse, hogy ténylegesen Terrán 

termékek szerepelnek-e rajta. 

A játékban való részvétel feltétele tranzit rendelés (telepi rendelés a játékban nem vehet részt), 

azaz a játékosok által a telephelyükre rendelt szállítmányok (termékek) a játékban nem 

vehetnek részt, kizárólag azon játékosok vehetnek részt a játékban, amely vásárlások 

tekintetében a Szervező az építési helyszínre szállítja ki a terméket. 

 

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 

elfogadását jelenti. A jelen Részvételi- és Játékszabályzat a www.terranteto.hu oldalon érhető 

el. 

 

2. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot 

megőrizze és annak másolatát elküldje postai úton (Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., 7754 Bóly, 

Tompa M. u. 10.) vagy elektronikus úton (vevoszolg@terranteto.hu) a Szervezőnek. Csak 

azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban 

résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése is szerepel. 

A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, Blokk 

(a számla és a Blokk a továbbiakban együttesen úgy is mint: a Blokk) kibocsátási dátumot és 

időpontot, valamint márkanevet is tartalmazó termék-megnevezéseket feltüntető –számlákat is 

érvényesnek fogadja el a Szervező a Blokk helyett.  

Szervező a termékre adott előleget a játékban való részvétel feltételeként akkor sem fogadja el, 

hogy ha azon a megrendelni szándékozott termékek tételesen szerepelnek, tekintettel arra, hogy 

az előleg nem minősül vásárlásnak, és visszavonható. 

 

 

 



3. A Játék 2018. április 2. napjától 2018. május 31. napjáig tart, tehát a vásárlás, azaz a 

termék kifizetése ezen időszakban kell, hogy történjen. A Pályázatok (Blokkok) beérkezésének 

határideje 2018. június 7. éjfél. 

 

A termék kiszállítása a fenti időszakban nem feltétel (csupán a Blokk megléte, és a fenti 

határidőben postai úton történő visszaérkezése a Szervezőhöz). 

Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot, azaz Blokkot küldhet be, de csak egy 

nyereményre jogosult. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező postai 

feldolgozórendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. 

 

4. A Játék időtartama alatt beérkező érvényes pályázatok közül kisorsolásra kerül a 

következő nyeremény: A Nyertes visszanyeri a tető árát (termék ára munkadíj és egyéb 

szolgáltatás nélkül, kivéve a gyártó ÁSZF-jében meghatározottak, mint pl. szállítás, stb.) 

maximum bruttó 1.000.000,- Forint összeghatárig, amely a Nyertes bankszámlaszámára kerül 

átutalásra. Amennyiben ezen összegnél kisebb összegről szól a Blokk összege, a nyeremény 

összege csak ezen a Blokkon szereplő összegig terjed. 

A sorsolásra 2018. június 11. napján 10:00 órakor kerül sor a Szervező bólyi telephelyén. A 

nyertes kiválasztása a résztvevők közül sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget téve 

történik közjegyző jelenlétében. 

Szervező a sorsoláson összesen 1 nyertest húz ki. A sorsolás alkalmával 2, azaz két 

„tartaléknyertes” is kisorsolásra kerül szükség esetére (arra az esetre, ha a nyertes vagy elsőként 

kihúzott pótnyertes nem elérhető, nem veszi át nyereményét vagy kizárásra kerül a játékból). 

Ebben az esetben a tartaléknyertesek a húzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. 

A Szervező a Nyertes Játékosokat sms-ben és/vagy e-mailben és/vagy postai úton értesíti a 

sorsolástól számított 3 munkanapon belül. 

 

5. A nyeremény átadására a Szervező révén kerül sor. 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 

legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül* sor kerüljön. A Nyertes ezen időszakon belül 

köteles a Szervezővel a kapcsolatot felvenni, a Szervezőnek a bankszámlaszámát megadni, 

amely bankszámlaszámra a Szervező a nyeremény összegét a Nyertesnek átutalja. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való 

átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a 

nyereményátvételének lehetőségét kizárólag a fent rögzített határidőn belül tudja biztosítani. A 

Nyertes tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően nem tarthat igényt a nyeremény 

átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén, vagy a 

nyertes kérésére bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt 

(ajándékot/díjat) a szervező saját kínálatában szereplő másik termékkel helyettesítsen a jelen a 

Blokkon szereplő összeggel azonos vagy maximum bruttó 1.000.000,- Forint összeghatárig. A 

Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.  

A Játékos az alábbi adatait adja meg önkéntes alapon a Blokk visszaküldésével egyidejűleg: 

név, telefonszám, e-mail cím vagy postai cím.  



A nyertes ezen felül a nyereményről szóló igazolás kiadásához ill. adóhatósági bejelentéshez 

egyéb adatai megadását is vállalja. Ezen adatokat Szervező csak a nyertestől, és csak a 

nyereményről szóló értesítést követően kéri közölni. 

 

6. A Szervező a nyeremények (a továbbiakban együttesen: a nyeremény/ek) átadásáig 

kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 

felelősség nem terheli. 

 

7. A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó 

adó és járulék fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény banki költségét a Szervező viseli, 

azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. 

 

8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint a Szervező 

cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok alkalmazottai, valamint az itt felsorolt személyek 

Ptk. 8:1.§ 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

9. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

 

10. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 

címelírás,stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 

kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.terranteto.hu oldalon, 

valamint érdeklődhet a 0669/569-950-as telefonszámon vagy marketing@terranteto.hu e-mail 

címen. 

 

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 

követ el. 

 

13. A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a 

jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és 

kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező, kizárólag a Kampányhoz 

kapcsolódóan kezelje (a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja) 

 

 

14. Vegyes rendelkezések a) A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály indokolás 

nélküli módosításának jogát, a módosítás Honlapon történő közzétételével. 

b) A Szervező a postai/futárszolgálat általi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. 

c) A Szervező megbízottja az esetleges hacker támadások következtében keletkezett károkért 



felelősséget nem vállal. 

d) A szermélyes adatok védelmével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatvédelmi 

Irányelvek tartalmazzák. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-142251/2018. 

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Szervező 

 

Adatvédelemi Irányelvek 

1.1 A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft által a „Terránnal tavasszal nyerhet nyereményjátékával 

összefüggésben 

a résztvevőknek az 5. pontban foglaltaknak önkéntes alapon kell adatot szolgáltatniuk. Ezen 

adatokat a Szervező bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli. 

1.2 Az adatkezelés részletes szabályait a következőkben ismertetett Adatkezelési Szabályzat 

tartalmazza. 

2. Adatkezelési Szabályzat 

Adatkezelő elérhetősége: 7754 - Bóly, Tompa Mihály u. 10.  

A résztvevők köre 

Az adatkezelés a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.. „Terránnal tavasszal nyerhet” 

nyereményjátékán a résztvevők megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán 

alapul. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. (Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) 5. § a) pontja szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre 

A résztvevők részéről önkéntesen megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés célja 

A résztvevő önkéntes döntése alapján megadott adat kezelésének célja a nyereményjátékokon 

való részvétel biztosítása. 

A résztvevő jelen Részvételi és játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

megadott neve, az iktatás során történő kiválasztás alapján elért nyeremény ténye a Terrán 

Tetőcserép Gyártó Kft. honlapján feltüntetésre kerüljön 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használhatja fel. 

Az adatkezelés időtartama 

A megadott névnek, telefonszámnak és e-mail címnek a kezelése a játék lezárásig, azaz a 

Nyertesek értesítésig, illetve a nyeremény átadásáig tart, illetve amíg annak megszüntetését a 

résztvevő az adatkezelőtől kifejezetten írásban nem kéri, eltekintve a törvény által elrendelt 

kötelező adatkezeléstől. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kerül sor. 

 

 

 

Rendelkezés személyes adatokkal 

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az 

adatkezelő részére küldött levélben vagy e-mailben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. 



Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi 

(törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes 

adatot, ha az érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, 

hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a szermélyes adat törését kizárta. 

Az adatfeldolgozás 

A Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

Az adattovábbítás lehetősége 

Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen 

tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt 

jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. 

A résztvevők jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan 

Személyes adataik kezeléséről a résztvevők az adatkezelőtől bármikor, a 

marketing@terranteto.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az elektronikus 

levél tárgy rovatában a „Terránnal tavasszal nyerhet” jeligét kell feltüntetni. A tájékoztatáskérés 

kiterjedhet a résztvevő adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, 

időtartamára, az adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységekre, valamint arra, kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a résztvevő 

adatait. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő az Info tv. 15. § (4) bekezdése szerint a 

kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok 

törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók. 

 

A jogérvényesítési lehetőségek 

A résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv. valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján 

bíróság 

előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az az 

Adatvédelmi 

Hatóság segítségét is (1125, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az 

adatkezelő a marketing@terranteto.hu e-mail címen. 


