
A Lapozni főnyeremény! játék szervezője a PRÍMA PRESS Kft. (székhelye Székelyudvarhely, Győzelem utca 12. szám, Hargita megye, 

adószáma RO 12212848, cégbejegyzési száma J19/274/1999), ügyvezető Transversum Kft., kinevezett képviselő Nemes László Levente 

(továbbiakban: Szervező).

A nyereményjáték jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott alapelvek és előírások szerint zajlik, amely minden részt-

vevő számára kötelező érvényű. Jelen szabályzat ingyenesen elérhető bárki számára a www.szekelyhon.ro/fonyeremeny weboldalon, 

valamint a Príma Press összes székhelyén és minden munkapontján a kampány teljes időtartama alatt.

A LAPOZNI FŐNYEREMÉN
A kampány időtartama: 2019. augusztus 29. – 2019. december 10. A közjegyző által hitelesített rom

1. SZERVEZŐ

2. A SZERVEZŐ JOGAI

3. NYEREMÉNYJÁTÉK HELYSZÍNE 
ÉS IDŐTARTAMA

4. RÉSZVÉTELI JOG

5. A NYEREMÉNYKAMPÁNYBAN 
RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

6. A NYEREMÉNYJÁTÉK 
LEBONYOLÍTÁSA

A szervező fenntartja a jogot a Szabályzat kiegészítésére és/vagy módosítására, valamint a kampány felfüggesztésére, megszakítására vagy 

meghosszabbítására a résztvevők előzetes informálását követően. Minden kiegészítés és/vagy módosítás kiegészítő melléklet alapján tör-

ténik, mely a fent említett módon közlésre kerül, továbbá a Székelyhon napilapban is megjelenik. A változtatások a www.szekelyhon.ro/

fonyeremeny weboldalra történő felkerüléssel lépnek hatályba. 

A szervező nem vállal felelősséget a módosítások résztvevők általi tudomásul vételéért,  amennyiben ezek a fent említett módon kiközlésre kerültek.

A Lapozni főnyeremény! játék 2019. augusztus 29-én kezdődik és 2019. december 10-én ér véget (továbbiakban: nyereményjáték időtartama). 

A nyereményjáték helyszíne: Románia területe.

A nyereményjátékban minden (az előfi zetés megvásárlásakor) 18. életévét betöltő, romániai lakhellyel rendelkező, természetes személy (nem 

jogi személy) részt vehet, aki 2019. augusztus 29. és 2019. december 10. között legalább 6 hónapra vagy 1 évre előfi zet a Székelyhon napi-

lapra, és elfogadja a Szabályzatot. Egy személy több előfi zetést is vásárolhat. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN CSAK AZOK VESZNEK RÉSZT, AKIK 

FIZETŐKÉNT JELENNEK MEG AZ ELŐFIZETÉSEN. (Amennyiben az előfi zetés kedvezményezettje különbözik az előfi zetés vásárlójától, a 

nyereményjátékban csak a fi zető vesz részt.) 

Természetes személyeken kívül más személyek (pl. jogi személy, magánvállalkozó, egyéni vagy családi vállalkozók) nem vehetnek részt a 

nyereményjátékban. 

A nyereményjátékban csakis azok vehetnek részt, akik a Szabályzatban leírt feltételeknek eleget tesznek.

A nyereményjátékban csak a Székelyhon napilapra vonatkozó előfi zetések vehetnek részt, melyeket a résztvevők online (a Szer-

vező weboldalán) vagy a Szervező saját és partnereik terjesztési hálózatán keresztül (ügyfélszolgálatok és lapkézbesítők), illetve 

postán vásároltak meg. Amennyiben az előfi zetés postánál kötődött, a részvételi jog megszerzéséhez szükséges az előfi zetésről 

szóló bizonylat Szervező címére történő  elküldése 2019. december 10-ig (a küldemény kézhezvételének napja): 535600 Székely-

udvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám, Hargita megye. A bizonylat elküldésének bizonyítása a feladót terheli.  

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Príma Press és ennek cégcsoportjához köthető alkalmazottak és bedolgozók, ezek férje vagy 

felesége, valamint első és másodfokú hozzátartozóik (pl. szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, testvérek stb.). 

Abban az esetben, ha az ellenőrzések során kiderül, hogy ezek a feltételek nem teljesültek, a nyeremény(ek)re a kisorsolt személy nem 

jogosult. Szabályzatnak megfelelően a nyereményt a tartalékosként kisorsolt résztvevő kapja meg. 

A szervező fenntartja a jogot bármely résztvevő kizárására, amennyiben a részvétel a Szabályzat megszegésével történt.

A nyereményjáték csakis a Szervező által kiadott Székelyhon napilap 6 hónapos vagy 1 éves, természetes személyeknek (nem jogi szemé-

lyek) szóló előfi zetéseire vonatkozik.

A nyereményjátékban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt hat hónapra vagy egy évre előfi -

zetnek a Székelyhon napilapra, és elfogadják, valamint betartják a Szabályzat előírásait. Egy személy akár több előfi zetést is vásárolhat, így 

nagyobb esélye van a nyeremények egyikének megszerzésére.

A nyeremény átvételéhez, és a nyertes érvényesítéséhez a 6 hónapos vagy 1 éves előfi zetési bizonylat megőrzése szükséges. 

Minden előfi zetésre, amely megfelel a Szabályzat előírásainak, és amelyek a Szervező könyvelési nyilvántartásában szerepel 2019. decem-

ber 10-ével bezárólag, a Szervező külsőre megkülönböztethetetlen, de egyenkénti szelvényeket készít (a résztvevők adataival), melyeket 

a sorsolási urnába juttat, kizárva minden csalási lehetőséget.

AZOKNAK AZ RÉSZTVEVŐKNEK, AKIK AZ ELŐFIZETÉST EGY ÉVRE KÖTIK MEG, HÁROMSZOROS ESÉLYÜK VAN A NYEREMÉNYEK 

EGYIKÉRE, HISZEN ŐK HÁROM SZELVÉNNYEL KERÜLNEK BE A SORSOLÁSI URNÁBA. 

Az összes szelvény (úgy a hat hónapra előfi zetőké, mint az egy évre rendelőké) bekerül egy sorsolási urnába, ahonnan egyesével sorsoljuk 

ki a nyereményeket. Azok a szelvények, amelyek nem voltak kisorsolva elsőre, a következő húzásnál is részt vesznek a Szabályzat által 

előírt korlátozások betartásával. Azok a résztvevők, akiket kisorsolnak egy nyereményre, nem vehetnek részt a további sorsoláson.

A sorsolásra 2019. december 13-án kerül sor egy szervező által kijelölt személy és egy közjegyző jelenlétében, aki hitelesíti a sorsolást. A 

sorsolás rögzítésre kerül, amelyet a szervező internetes oldalán (www.szekelyhon.ro) megosztanak.

A nyereményjátékban a következő nyereményeket sorsoljuk ki:

Első díj – egy Toyota Corolla személygépkocsi a következő technikai adatokkal: típus: Toyota Corolla; gyártási év: 2019; karosszéria: 

sedan; felszereltség: 1.6 MT Business; teljesítmény: 132 lóerő; meghajtás: első tengely; környezetszennyezési besorolás: Eu 6.2; szín: me-

tálszürke; km-állás: nincs meghatározva (a személygépkocsi új, csak a kampány során használták népszerűsítési célra); garancia: Toyota 

által nyújtott garancia; nyeremény értéke: bruttó 78 192 lej.

A személygépkocsit a Szervező képviselője adja át a nyertesnek, használati megkötések nélkül. A személygépkocsi ideiglenes rendszám-

mal lesz beíratva a forgalomba, és az összes olyan dokumentumot tartalmazza, amely a közúti forgalomba való beíratáshoz szükséges. A 

nyeremény átadásának feltételeit telefonon közöljük a nyertessel, amely egy Romániában működő Toyota márkakereskedésből lesz átve-

hető. A személygépkocsi átvétele után a nyertest terheli minden román előírás betartásáert járó felelősség a gépkocsi használatát illetően, 

beleértve a gépkocsi 30 napon belüli átírását, regisztrációs és beíratási díjak kifi zetését, az autó iránti polgárjogi felelősség vállalását, kö-

telező biztosítás megkötését, útadó befi zetését, időszaki műszaki ellenőrzés elvégzését stb. A Szervezőt a nyeremény átadását követően 

semmilyen felelősség nem terheli ennek kapcsán.

A személygépkocsi határidőre történő bejegyzése, valamint az ezzel kapcsolatos különböző díjak befi zetése a nyertest terhelik és 

nem a Szervezőt.

Második díj – egy Husqvarna fűnyírótraktor a következő paraméterekkel: típus: Husqvarna TC138, hidrosztatikus, beépített fűgyűjtős; 

motor: Briggs & Stratton, benzines; teljesítmény: 11,7 lóerő; vágási szélesség: 97 cm; szín: Husqvarna narancssárga; állapot: új (csak nép-

szerűsítési céllal van kiállítva); garancia: Husqvarna-garancia; nyeremény értéke: bruttó 12 990 lej.

A fűnyírótraktort a szervező képviselője adja át a nyertesnek az összes szükséges dokumentummal, használati megkötések nélkül.  Az át-

adás feltételeit telefonon közöljük a nyertessel. A fűnyírótraktor átvétele után a nyertes kötelessége a Romániában hatályos jogszabályok 

szerint felelősséget vállalni az eszköz iránt. A fűnyírótraktor üzemeltetéséért (ilyenek lehetnek: üzemanyag költségei, karbantartás, szervíz, 

garancia) szintén a nyertes vállal felelősséget.

Harmadik díj – egy páros wellnesshétvége a szovátai Bradet Ensana Health Spa Hotelben, a volt Danubius komplexumban. A nyeremény a 

következő szolgáltatásokat tartalmazza: két éjszaka két fő számára a szovátai Ensana Health Spa Hotels (volt Danubius)  superior hotelben 

félpanziós ellátással (reggeli és vacsora); spa és wellness szolgáltatások korlátlan használata; egy wellnesskezelés mindkét fél számára, 

amely lehet relaxációs wellnesskezelés, aromaterápiás fürdő vagy body bon-bon; nyeremény értéke: bruttó 2 360 lej.

A nyertes a nyereményét ajándékutalvány formájában kapja meg. Az ajándékutalványt 2020. január 9. és 2020. március 31. között lehet 

felhasználni.

7. A NYEREMÉNYEK LEÍRÁSA, 

A SORSOLÁS HITELESÍTÉSE, 

A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA




