
A KELLAQ10 – IRÁNY A NYÁR NYEREMÉNYJÁTÉK 
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. Az „Irány a nyár” játék időtartama 
 

A Játék 2017. július 01. napján 0 óra 01 perctől 2017. augusztus 31. 
napján 23 óra 59 percig tart.  
 
A nyereményjáték időtartama alatt minden heten pénteken és 
2017.szeptember 1-én sorsolások lesznek.  
 
Heti nyeremények 
 

 50 db fidget spiner 

 2 db Adidas futball labda 

 1 db városi roller 

 1 db Xiaomi MiBand 2 aktivitásmérő karpánt pulzusmérővel 
 
A játékhét végén 2017.szeptember 1-én a fődíjak kerülnek kisorsolásra. 
 
Főnyeremény:  
 

 3 db Kelly’s Mountain Bike kerékpár 
 
A Játék időtartama alatt, minden egyes hét pénteken történik meg a heti 
nyeremények sorsolása a random.org program segítségével. Minden 
sorsolás algoritmus segítségével történik, ez biztosítja a 
véletlenszerűséget, és egyidejűleg kizárja a visszaélés lehetőségét.  
 
A sorsolás helyszíne – a BECMOL Zrt., 1221 Budapest, Mária Terézia utca 
60. 
 
 

2. Az „Irány a nyár” játék szervezője  
 
BECMOL Zrt. (Cg. 01 10 048317; székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia 
utca 60. 1. em. 4.) a játékszabályzatban, továbbiakban - Szervező. 
 
 



3. Az „Irány a nyár” játék nyereményei 
 

 500 db fidget spiner 

 20 db Adidas futball labda 

 10 db városi roller 

 10 db Xiaomi MiBand 2 aktivitásmérő karpánt pulzusmérővel 

 3 db Kelly’s Mountain Bike kerékpár 
 
A fődíjak sorsolás: 2017.09.01. 
 
A nyertesek neveit a http://www.kellaq10.com/nyerteseink weboldalán 
tesszük közzé legkésőbb a sorsolás napján 18.00 óráig. 
 

4. Részvételi feltételek és regisztráció 
 
Az “Irány a nyár” nyereményjátékban csak és kizárólag a 18. életévüket 
betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt. A sorsoláson való 
részvétel feltétele, hogy a résztvevők a nyereményjáték meghirdetett 
időtartama alatt a szervező valamelyik hivatalos partnerénél  
 
6 db eredeti KellaQ10 márkájú 1,5 literes üdítőitalt vásároljanak 
 
Az akcióban résztvevő termékek és vonalkódok: 
 

 Kella Q10 alma-körte 1,5 literes – 5999885645343 

 Kella Q10 ananász-mangó - 5999885645350 

 Kella Q10 kaktuszfüge - 5999885645367 

 Kella Q10 málna-eper – 5999885645374 

 Kella Magne + 1,5 literes - 5999885645381 

 Kella Vital + 1,5 literes - 5999885645459 
 
A játékos a 6db termék vonalkódját zárt borítékban NÉV, LAKCÍM és 
TELEFONSZÁM megadásával küldje el postai úton a BECMOL Zrt. 
részére: 
 

BECMOL Zrt. 1591 Budapest, Pf.: 389 
 
A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése 
után érkezett küldeményeket érvénytelennek tekintjük. 

http://www.kellaq10.com/nyerteseink


 
Kiemelten fontos, hogy a nyereményjátékban a játékos csak akkor 
jogosult nyereményére, ha a regisztráció alatt a kért összes adatot (név, 
lakcím, telefonszám) pontosan és hiánytalanul adta meg.  
 
A nyeremény más személyre nem ruházható át, csak személyesen a 
beküldő veheti át. A beküldéssel egy időben a felhasználó elfogadja a 
játékszabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot is. Tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy a beküldés során megadott címre a Szervező és a 
játékban hivatalos partnerei, a későbbiekben hírleveleket, 
reklámanyagokat, ajánlatokat küldhet. A nyereményjátékban való 
részvételhez a fenti kritériumok együttes teljesülése szükséges.  
 
A beküldéssel egy időben a résztvevők hozzájárulnak, hogy a sorsolás 
után, nyerés esetén a Szervező promóciós oldalán nevüket és 
fényképüket feltűntesse. 
Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj 
nyertesének fotóját és nevét (legalább keresztnevét) a 
tömegtájékoztatási médiában, és egyéb promóciós reklámcélokat 
szolgáló rádió, fotó és videó anyagokban. A résztvevők hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a fődíj átadásakor róluk készített hang- illetve videofelvételt 
és fényképeket a BECMOL Zrt. díjmentesen felhasználja. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben 
szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan 
csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 
 

6. A nyertes kiválasztása 
 
A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A 
Szervező a nyertest a sorsolást követően értesíti a nyereményről, és a 
nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertest 
nyereményéről telefonon értesíti. 
 
Nem vállal felelősséget a Szervező abban az esetben, ha a nyertes adatai 
pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a 
Szervező 30 napon belül nem tudja értesíteni a nyertest, és ebből 
kifolyólag nem lát rá esélyt, hogy a nyereményt átadhassa, vagy a 
nyertes nem tudja igazolni magát, akkor pótnyertes kerül kisorsolásra az 
adott nyeremény tekintetében. 



A Nyertes csak és kizárólag abban az esetben jogosult a nyereményére, 
ha a regisztrációkor minden kért adatot (név, lakcím, telefonszám) 
pontosan adott meg. 
 
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a 
Szervező rendezi. 
 
A játékban nem vehetnek részt: 
 

1. A Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 

2. Szervezők és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték 
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és 
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 
ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozói; 

3. Akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen 
Nyereményjáték-szabályzat megsértése miatt kizártak. 

 
Budapest, 2017.07.01.  
BECMOL Zrt. 


