Nyereményjáték szabályzat
A nyereményjáték szervezője a Balmazújváros Sport Kft. (4060 Balmazújváros, Sporttér u.5-7.
Cgjsz.: 09-09-021503, képviseletre jogosult: Lajos Ferenc ügyvezető).
A nyereményjátékban részt vehet minden nyerésre jogosító érvényes belépőjeggyel rendelkező
személy ( Érvényes belépőjegynek minősül az a jegy, amelyhez pénzfizetés ellenében jutott a
tulajdonosa.)
A nyereményjáték időtartama: 2016.07.11-2016.07.22.
A sorsolás időpontja: 2016.07.22 . Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – USC Palermo mérkőzés szünete
A sorsolások helyszíne: Balmazújváros Sport Kft. 4060 Balmazújváros, Sporttér u.5-7.
Nyeremények átvétele: személyesen a Balmazújváros Sport Kft., 4060 Balmazújváros Sporttér u.57. szám alatt
A nyereményjáték menete: aki 2016.07.11-2016.07.22. között a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő –
USC Palermo mérkőzésre belépőjegyet vásárol, részt vesz a sorsoláson és megnyerheti a
nyereményautót. A sorsoláson minden belépő részt vesz, aki nyerésre jogosító érvényes
belépőjeggyel rendelkezik. A kihúzásra kerülő nyertes szelvény tulajdonosa nyereményét a
helyszínen közjegyző jelenlétében veheti át. Amennyiben a nyertes szelvény tulajdonosa a kihúzást
követően a helyszínen nem jelentkezik, nyereményét, a sorsoltást követő egy hétig, azaz július 29én 16 óráig a Balmazújváros Sport Kft. telephelyén - 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5-7. - a
nyertes szelvény bemutatása ellenében veheti át. Ezt követően a nyeremény visszaszáll a
Balmazújváros Sport Kft. részére.
Nyeremény leírása:
Kia Picanto LX COOL P1 1.0
Alvázszám: KNABE511AGT155891
Motorszám: G3LAFP117258
Szín: UD/CLEAR WHITE
Kárpit: FEKETE
A nyertest a nyereményekkel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség.
A nyeremény átvételét követően felmerülő egyéb költségek és kiadások ellenben (pl. a gépjármű
tulajdonba vételi költségei) őt terhelik.
Szervező felelőssége kizárólag a nyeremény értékére terjed ki. Nyomdai hiba esetén a Szervezőt
felelősség nem terheli. A szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett
nyeremény igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy
visszavonja. A Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen
igényét a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
Észrevétellel a Balmazújváros
Balmazújváros, Sporttér u.5-7.)
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A nyeremény készpénzre nem váltható át, és másra át nem ruházható.
A nyereményszabályzat módosításának jogát a szervező fenntartja. A résztvevők a belépőjegy
megvásárlásával minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik, és
elfogadják a nyereményszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

A nyereményjáték szabályzat a www.balmazfoci.hu oldalon érhető el.
Balmazújváros Sport Kft.
4060 Balmazújváros, Sporttér u.5-7.
Telefon: 06 52 821-035, email: info@balmazfoci.hu
Balmazújváros, 2016.07.08.

