
 
 

 
 

 
A Lasselsberger-Knauf Kft. „Nyerjen hidegburkolási anyagot!”  
nyereményjátékának RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA  

 
A nyereményjáték elnevezése: „Nyerjen hidegburkolási anyagot!” 
 
A nyereményjáték szervezője:  
Lasselsberger-Knauf Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 9.) 
 
A Lasselsberger-Knauf Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a 
továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, cselekvőképes, a 13. pontban 
meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy és vállalkozás (a 
továbbiakban: Pályázó) vehet részt, aki a 11. pontban leírt részvételi feltételnek megfelel.  
A sorsoláson a pályázóknak lehetősége van a nyereményjáték időszak alatt hetente egy–egy –  
mindösszesen 6 darab – 50 000 Ft értékű a Lasselsberger - Knauf Kft által gyártott 
hidegburkolási építőanyagaira beváltható kupont nyerni. Továbbá eséllyel pályázik az 1 darab 
a 200 000 Ft értékű a Lasselsberger - Knauf Kft által gyártott hidegburkolási építőanyagaira 
beváltható fődíj kupon megnyerésére. 
 
A internetes oldal nyereményjátékban kizárólag a www.lb-knauf.hu oldalon akciós internetes 
oldalon leadott regisztráció útján lehet pályázni. 
 
 
A nyereményjátékban a kereskedelmi vállalkozások ugyanazokkal a feltételekkel vesznek 
részt, mint a természetes személyek  
 
1.A játék időtartama: 
2017. szeptember 18. 00:00 órától 2017. október 29. 24:00 óráig.  
 
Akciós időszakok: 

• 2017. szeptember 18. 0:00-tól 2017. szeptember 24. 24:00 óráig.  

• 2014. szeptember 25. 0:00-tól 2017. október 1. 24:00 óráig.  

• 2017. október 2. 0:00-tól 2017. október 8. 24:00 óráig.  

• 2017. október 9. 0:00-tól 2017. október 15. 24:00 óráig.  

• 2017. október 16. 0:00-tól 2017. október 22. 24:00 óráig.  

• 2017. október 23. 0:00-tól 2017. október 29. 24:00 óráig.  
 
2.Nyereményjátékban való részvétel lehetőségei: 
A. Regisztráljon és próbálja ki az online Hidegburkolási kalkulátorunkat, készítsen egy 

mentést vagy kérjen egy árajánlatot!  
A nyereményjátékban résztvevő kalkulátorunk:  

• Hidegburkolási kalkulátor: http://www.lb-knauf.hu/kalkulatorok/hidegburkolas 
Korábban regisztrált felhasználóink is részt vehetnek a nyereményjátékban a kalkulátor 
kipróbálásával és egy kalkuláció mentésével.  

 
Az A pontban megfogalmazott részvételi lehetőség teljesülése elegendő feltétele a 
nyereményjátékban való részvételnek. Egy akciós időszakban minden Pályázó egyszer vehet 
részt a nyereményjátékban. Ha a Pályázó egy akciós időszakban részvételi lehetőségek közül 
több feltételt is teljesít, akkor az adott időszakban csak egy pályázata vesz részt a sorsoláson. 
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A pályázónak lehetősége van mind a hat akciós időszakban külön-külön részt venni a 
nyereményjátékban, attól függetlenül, hogy korábban melyik részvételi feltételt teljesítette. 
Viszont minden akciós időszakban csak egyszer vehet rész minden Pályázó a sorsoláson.  
 
3. A Játék időtartama alatt a www.lb-knauf.hu internetes oldalon beérkezett összes érvényes 
regisztrációs pályázat a játék folyamán nyereménysorsoláson vesz részt. A sorsolás kézi 
sorsolással, nyilvánosan történnek az alábbiak szerint: 
 
A sorolások ideje:  

• 2017. szeptember 25. 14:00   

• 2017. október 2. 14:00   

• 2017. október 9. 14:00  

• 2017. október 16. 14:00   

• 2017. október 23. 14:00   

• 2017. október 30. 14:00   
A fődíj sorolás ideje:  

• 2017. október 30. 15:00   
 
A Szervező a 7 sorsoláson a nyeremény nyertesén felül összesen 7 darab tartaléknyertes 
Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes Pályázatokat beküldő Játékosok a kihúzás sorrendjében 
válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben 
előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, 
illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül. 
 
Amennyiben az akciós időszakban nem érkezik érvényes regisztráció, a nyeremény nem kerül 
kisorsolásra.  
 
4. A nyereményjátékban egy regisztrált felhasználó egy akciós időszakban, egyszer vehet részt 
egy sorsolásban.  
 
Amennyiben az akció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül 
fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót 
és/vagy a sportszerűtlen Pályázót szüneteltesse/kizárja, vagy törölje. 
 
5. A Pályázatokat a Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján 
megvizsgálja, és amennyiben a Pályázat vagy az azt beküldő Pályázó nem felel meg a 
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázatot vagy az azt beküldő Pályázót a 
Játékból kizárhatja. A Játék időtartama előtt vagy a beérkezési határidő után beérkező 
Pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt. 
 
6. A Szervező Megbízottja a nyereménysorsolást követően telefonon és/vagy emailben értesíti 
a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név/kedvezményezett neve, lakcím, 
születési hely, születési idő, anyja neve), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények 
átvételének részleteiről. A Pályázat érvényességének vizsgálata a nyeremények személyes 
átvételekor történik.  
A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a nyereménysorsolás nyerteseinek névsorát a 
sorsolást követő 1-3 napon belül a www.lb-knauf.hu weboldalon és akciós hírlevélben hozza 
nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve 
és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. 
 



 
 

 
 

7. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően 
ünnepélyes személyes átadással kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, előre 
egyeztetett időpontban. A Játékban részt vevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat 
személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy 
nyereményük átadása a nyertes beazonosítását követően 15 napon belül megtörténjen. 
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló 
határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a 5. pontban foglaltak szerint jár el.  
 
8. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelynek alapján a Játékos részére a 
nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által telefonon megadott személyes adatok 
nem valósak, vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 
felelősség nem terheli.  
 
9. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt 
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 
képviselője járhat el. 
 
10. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak. A nyertest a 
nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A 
nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján 
megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.  
 
11. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 
- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 
(Ptk. 685. § b.); 
 
12. A Pályázat részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves 
adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a promócióban részt vevő egyéb 
cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a 
nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. 
 
13. A nyereményjáték az akcióban résztvevő boltokban POS eszközökön (szórólapokon és 
plakátokon), elektronikus DM formájában és a www.lb-knauf.hu weboldalon kerül 
népszerűsítésre. További információk a 06 80 590 500 ingyenes hívható információs vonalon 
kérhetők munkaidőben, valamit a www.lb-knauf.hu/homlokzatfelujitas weboldalon olvashatók.  
 
14. A Pályázók internetes regisztrációjuk elküldésével feltétel nélküli beleegyezésüket adják 
ahhoz, hogy a Játék nyerteseként 

• személyes adataikat (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve) megadják; 

• nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak 
megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan 
nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja;  

• személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját 
marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja; 

• róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező 
és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és 
felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat; 
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• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden 
rendelkezését. 
 

15. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való 
részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Lasselsberger-Knauf Kft. 
adatbázisába kerülnek. Az adatok megadása önkéntes. A Lasselsberger-Knauf Kft. ezeket az 
adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása 
céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül 
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és 
távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes 
adatainak törlését levélben (Lasselsberger-Knauf Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 9.), illetve e-
mailben a vevoszolgalat@lb-knauf.hu címen.  
 
16. A Játékosok a weblapon való regisztrációs pályázatuk elküldésével jelen 
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal 
kapcsolatban a jogi út kizárva. 

 
 
Budapest, 2017. szeptember 14.  

Lasselsberger-Knauf Kft.    
Szervező 


