1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Zewa csőmester” nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) a Essity Hungary Kft. szervezi,
továbbiakban: Szervező (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-716945;
adószám: 10187502-2- 44;) megbízásából lebonyolítja a Mediator Group Reklámügynökség Kft. (1034
Budapest, Bécsi út 58.) (továbbiakban „Lebonyolító”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 14. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes
természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki

1. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja; 2. Legalább egyszer játszik a Zewa csőmester
applikációval, vagyis a csövek elforgatása révén minél több pályán 3 percen belül segít abban, hogy
végigérjen a víz a csőben. 3. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit. 4. A
játékra való regisztrációval részt vesz a Zewa Magyarország nyereményjátékában, ahol az adott
játéknap végén záródó forduló első 10 helye közül két játékos Zewa nyeremény csomagot kap, ami
véletlenszerűen kerül kisorsolásra, valamint azon résztvevők közül, akik legalább egy pályát
teljesítettek részt vesznek a fődíj sorsoláson.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018.06.06. 15.30 órától 2018.06.20. 23:59-ig tart.

4. NYEREMÉNYEK
4.1. Fődíj: 1 évre elegendő száraz és nedves toalettpapír (36 csomag Zewa Just 1 5 rétegű
toalettpapír 6 tekercs és 36 csomag Zewa nedves toalettpapír 42 db (5 féléből választhat a nyertes).
A csomag havonta kerül kiszállításra.

4.1. a. A Fődíj havi bontásban:
3 db Zewa Just 1 5 rétegű toalettpapír 6 tekercs 3 db Zewa nedves toalettpapír 42 db (5 féléből
választható: Zewa Pure nedves toalettpapír 42 db, Zewa Kids nedves toalettpapír 42 db, Zewa Natural
Camomile nedves toalettpapír 42 db, Zewa Almond Milk nedves toalettpapír 42 db, Zewa Aloe Vera
nedves toalettpapír 42 db)

4.2. Napi nyeremények – A napi 10 legjobb játékos közül 2 fő kerül kisorsolásra a játék legvégén
Összesen 28 db csomag, mely tartalma csomagonként: 1 csomag Zewa Just 1 5 rétegű toalettpapír 6
tekercs és 3 féle Zewa nedves toalettpapír 42 db (Pure, Almond, Kids).

5. A JÁTÉK MENETE
5.1. A nyereményjátékban való részvétel elsődleges feltétele a regisztráció.
5.1.1 A Játékos regisztráció során megadott adatait kizárólag a játék idejére őrizzük meg, mert a
játékos ezekkel az adatokkal vesz részt a sorsolásban. Amennyiben nyer, megadott adatait arra
használjuk, hogy eljuttassuk hozzá a nyereményét. Ezt követően pedig törlésre kerülnek.
5.1.2. A JÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik.
Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Essity Internal
5.1.3. Azzal, hogy a Játékos úgy dönt, hogy részt vesz a játékban, illetve egyéb információt
nyilvánosan hozzáférhetővé tesz, ezt a saját kockázatára teszi.
5.2. A fődíj sorsoláson a játék két hetében legalább egy pályát teljesítő felhasználók vesznek részt.
5.3. A 28 db csomagot folyamatosan az adott játéknapokat követően, véletlenszerűen sorsolja ki a
Lebonyolító a játékosok között.
5.4. A fődíj kihirdetésének időpontja: 2018.06.21. 12:00

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A Lebonyolító a nyertesek nevét haladéktalanul közli a nyertesekkel a közösségi oldalon, illetve a
regisztrált e-mail címükön is értesíti őket. A nyertesek az értesítő e-mailben pontos
tájékoztatást kapnak a nyeremények átvételének feltételeiről, részleteiről. 6.2. Az a nyertes, aki
az értesítést követő 10 napig nem jelentkezik a nyereményért, a Játékból kizárható. 6.3. A nyeremény
pénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS
A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK
8.1. A játékban a Szervező és Lebonyolító, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott
családtagjai nem vehetnek részt.
8.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből
eredő hibákért.
9. Felelősség kizárása
Az applikáció működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező
és a Lebonyolító az alkalmazás folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező

és Lebonyolító az alkalmazás működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét
kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy
számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség
és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

10. ADATVÉDELEM 10.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot,
amelyhez a Játék során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően
kezeli. 10.2. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes
adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek. A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomásukra
jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli,
azt harmadik személynek nem adja át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat
hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz, és azokat kizárólag a
játék idejére őrzi meg, azután törli. 10.3. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ
nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőhöz
továbbítható, és nem a Facebookhoz.
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A Szervező fenntartja jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb
feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

