
Nyerj Erste Prémium kirándulócsomagot!  
 
1. A Nyereményjáték szervezője 
 
A Logiscool Kft. - a továbbiakban: Szervező - (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. C. 
ép. 8. em., cg.: 01-09-300066) „Nyerj Erste Prémium kirándulócsomagot!” elnevezéssel 
nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték). 
 
2. A Nyereményjátékon részt vevő személyek 
 
A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Szervező által feltett 1 darab 
kérdésre a játék Facebook posztja alatt kommentben válaszol. 
 
A Nyereményjátékban résztvevők a továbbiakban: Résztvevő(k). 
 
Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Nyereményjáték Szervezőjének munkatársai és ezek 
hozzátartozói. 
 
3. A Nyereményjáték időtartama 
 
A játék 2022. május 11-től május 17-ig (kedd) éjfélig tart. A nyertes résztvevőket 2022. május 
18.-án tesszük közzé a https://www.facebook.com/logiscool.hungary oldalon egy külön 
posztban.  
 
4. A Nyereményjáték menete és a részvétel feltétele 
 
 
4.1. Regisztráció 
A Résztvevőknek a Nyereményjátékban való részvétel érdekében nem szükséges regisztrálniuk. 
 
4.2. Részvétel 
Szervező Facebook oldalán a Nyereményjáték időtartama alatt kiemelt posztban közzétett kérdésre 
komment formájában történő helyes válaszadással válik a személy Résztvevővé. 
 
Egy Résztvevő csupán egy alkalommal adhat választ a feltett kérdésre és vehet részt a 
Nyereményjátékban. 
 
4.2. Nyereményjáték érvényessége 
Amennyiben a Résztvevő többször próbál kommenteléssel választ adni, illetve felmerül a gyanúja 
annak, hogy duplikálni próbálja részvételét, úgy ezek a Nyereményjátékból való kizárás 
következményét vonják maguk után. 
 
A Nyereményjáték menetével kapcsolatos reklamációkat a datamanagement@logiscool.com e-mail 
címre várjuk. 
 
4.3. Nyereményjáték menete 
A Szervező által a Nyereményjáték időtartama alatt a 
https://www.facebook.com/logiscool.hungary oldalon közzétett kiemelt posztban feltett kérdésre 
kell a Résztvevőnek kommentben helyesen válaszolnia. A megosztott posztok alatti kommenteket 
nem tudjuk figyelembe venni.  
 
A kiemelt poszt a  https://www.facebook.com/logiscool.hungary oldalon lesz elérhető a 
Nyereményjáték időtartama alatt. 
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A Szervező által feltett kérdésre sokféle válasz elfogadható, a Szervező szabad mérlegelés alapján 
dönt, hogy a válaszok közül melyek helyesek, és melyek nem. 
 
A helyesen válaszoló Résztvevők közül kerül ki 10 darab nyertes Résztvevő. A nyertes Résztvevők 
kiválasztása egy előre, a komment sorszáma alapján meghatározott séma alapján történik. A 
nyertes Résztvevők listáját a 3. pont szerinti időpontban tesszük közzé.   
 
5. Nyeremények, nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele 
 
5.1. Nyeremény 
A nyertes Résztvevő a Szervező által felajánlott ajándékcsomagra jogosult, melynek tartalma:  

• Erste Prémium hátizsák 

• Erste Prémium powerbank 

• Erste Prémium kulacs 

• Erste Prémium bankfióki tanácsadás 
 
A nyeremény készpénzre nem váltható át. 
 
A nyeremény más számára nem átengedhető. 
 
A Nyereményjáték során pótnyertes kisorsolására nem kerül sor. 
 
5.2. Nyertes értesítése 
A nyertes Résztvevőket a Szervező értesíti, elektronikus úton, a nyertes Résztvevő Facebook 
profiljához megadott elérhetőségeken. A megkeresés alapján a Nyertes válaszüzenetet köteles 
küldeni a Szervező alábbi e-mail címére: tantics.viktoria@logiscool.com, melyben kijelenti, hogy 
elfogadja a nyereményt. 
 
A Szervező a nyertes Résztvevő nevét a 3. pontban megadott napon a 
https://www.facebook.com/logiscool.hungary oldalán teszi közzé egy külön posztban. 
 
A nyertes Résztvevő az alábbi esetekben nem jogosult nyereményére: 
 
a) a Szervező azon megkeresése után, melyben a nyertes Résztvevőt a nyertessége tényéről 
értesíti, a Résztvevő a nyeremény elfogadásáról öt (5) napon belül válaszüzenetet nem küld a 
Szervező számára a tantics.viktoria@logiscool.com címre, 
b) nem lehet felvenni a nyertes Résztvevővel a kapcsolatot, 
c) a Résztvevő a jelen Szabályzat valamely pontját megsértve járt el, 
d) bizonyítható, hogy a jelen Szabályzatot megkerülve járt el. 
 
5.3. Nyeremények átvétele 
A nyertes Résztvevővel az 5.2. pont szerinti Facebook üzenet után elektronikus úton, e-mail 
formájában történik a kommunikáció a nyeremény átvételéről. 
 
A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel nyereménye átvételével kapcsolatosan 
felmerülő kérdésekben. 
 
6. Személyi jövedelemadó 
 
A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti a nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen 
felmerülő adót, és járulékot. 
 
7. A Szervező jogai 
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A Szervező rögzíti, hogy a Nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvény rendelkezései szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés 
köteles. 
 
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja minden olyan 
esetben, ha igazolt, hogy a Résztvevő a jelen Szabályzatba ütközően vesz részt, vagy kíván részt 
venni a Nyereményjátékban. 
 
Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélések, vagy jelentős szabálytalanságok, vagy ezek 
gyanúja merül fel, a Szervező a Nyereményjátékot szüneteltetheti vagy törölheti. 
 
A Nyereményjáték során, a Szervező nem felel, és kizár minden olyan kártalanítási, kártérítési 
igényt, mely a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 
Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből ered, így kizárja a felelősségét az ezekkel 
kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget. 
 
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő követeléseiért 
(pl. rossz email cím megadása stb.). 
 
A Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való 
részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott 
kárért teljes körűen megtérítik. 
 
8. Információ a Nyereményjátékról 
 
A Nyereményjátékról további információ található a https://www.facebook.com/logiscool.hungary 
oldalon. 
 
9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 
A Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelés kizárólag a nyertes résztvevővel kapcsolatban 
merül fel. Az Adatvédelmi Tájékoztató a következő linken olvasható el: 
https://www.logiscool.com/hu-hu/docs/privacy-policy 
 
A nyertes résztvevő személyes adatainak kezelője, és feldolgozója a Szervező, melynek 
elérhetősége: datamanagement@logiscool.hu 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. május 10.  
 
 
Logiscool Kft 
Szervező 
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