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1. A nyereményjáték szervezője 

A nyereményjáték szervezője a Patella-96 Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Kisfaludy 
u. 49-1, Cégjegyzékszám: 13 09 099258, Adószám: 13292760213) (a továbbiakban: 
Szervező). 
 
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek 

A nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) részt vehet minden nagykorú természetes 
személy, aki valós e-mail címmel rendelkezik, továbbá aki a nyereményjáték 
időtartama alatt érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 
Magyarországon (a továbbiakban: Résztvevő). A Játékban való részvételhez 
szükséges Szervező által a https://gyogybolt.hu/advent/naptar oldalon közzétett 
nyereményjátékon való regisztráció. 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat 
(továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti. A Szabályzat a Játék 
lebonyolítását szolgáló weboldalon (https://gyogybolt.hu/advent/naptar) érhető el. 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére 
csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes 
képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

 
3. A nyereményjáték időtartama 
A nyereményjáték 2019.12.01-2019.12.24-ig tart. A nyereményjáték kezdő- és utolsó 
napja is beleszámít a nyereményjáték időtartamába. A nyereményjáték végleges 
lezárásának ideje 2019. 12. 24. 23:59 óra. 
A Gyógybolt webáruház honlapján (https://gyogybolt.hu/advent/naptar) adott napon 
23:59 óráig, csak az aznapi nyereményért lehet regisztrálni. 
 
 
4. A nyereményjáték menete 

A nyereményjátékban azon természetes személyek vesznek részt, akik a 
nyereményjáték időtartama alatt a Gyógybolt webáruház honlapján az erre az 
alkalomra feltöltött oldalon (https://gyogybolt.hu/advent/naptar) regisztrálnak a 



naponta jelentkező nyereményjátékban a megadott feltételek szerint. Az aktuális 
dátum szerinti ablakra történő kattintással megjelenik a nyereménytárgy. Ezt követően 
van lehetőség a regisztrációra. A regisztráció során a következő adatok kitöltésére van 
szükség: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A "Regisztrálok a nyereményért" 
gombra kattintással a Résztvevő automatikusan feliratkozik a Gyógybolt webáruház 
hírlevelére, hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót. 
Az adatvédelmi tájékoztató tartalma a linkre történő kattintással érhető el.  

Egy Résztvevő a nyereményjáték alatt naponta csak egyszer regisztrálhat, a részvétel 
azonban minden nap megismétlődhet. A korábbi nyertesek nem kerülnek kizárásra. 

A Játékos a nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult megkérni a Szervezőt 
arra, hogy a regisztrációját törölje. A regisztráció törlését úgy kell tekinteni, hogy a 
Játékos a nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja. 

 
5. A nyeremények 

A nyertesek sorsolása minden esetben a legkésőbbi beérkezési dátumot követő 
munkanapon történik, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően. A 
nyerteseket a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben 
értesíti.  Az ajándék nyertesének e-mailben kell megadnia teljes nevét, posta címét, 
valamint telefonos elérhetőségét. A Szervező az ajándékot GLS futárszolgálattal 
juttatja el a nyerteshez. A Szervező a nyereménysorsoláson minden nap egy nyertest 
húz ki. 
A Résztvevő amennyiben a Játék nyertese, hozzájárulását adja ahhoz, hogy teljes 
neve, valamint a lakóhelye szerinti település a weboldalon (www.gyogybolt.hu) 
publikálásra kerüljön. 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a nyeremény 
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem 
értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül 
tudja biztosítani. 

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Résztvevőt, aki (akinek 
a regisztrációja) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt 
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség 
nem terheli. 

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez 
tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az egyszeri szállítási 
költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény 
átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

A Játékos által megadott szállítási cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 
címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, 
illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen 



felelősséget nem vállal. Az át nem vett küldemény újra kiszállításának költsége a 
nyertest terheli. 

 
A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, 
azonban a karácsonyi időszakra való tekintettel a 2019. december 19. napját követő 
sorsolások nyerteseinek nem tudja garantálni, hogy nyereményük 2019. 
decemberében kézbesítésre kerülnek. Kérjük a kedves nyertesek türelmét! 
 
Az adott napokhoz a következő nyeremények tartoznak: 
 
2019.12.01. 1 db Scholl Cheia sárga mamusz 
2019.12.02. 1 db Dynair Senso ülőpárna 
2019.12.03. 1 db Fortuna Kineziologiai szalag 
2019.12.04. 1 db GMed Pulzoximéter 
2019.12.05. 1 db GMed 202 vérnyomásmérő 
2019.12.06. 1 db Gyógy-háttámasz 
2019.12.07. 1 db Kneipp masszázsolaj szett 
2019.12.08. 1 db Scholl Clog Evo kék színű klumpa 
2019.12.09. 1 db Kneipp Magnézium + Kalcium + D3-vitamin 
2019.12.10. 1 db NIVEA Q10 ránctalanító arcápoló ajándékcsomag 
2019.12.11. 1 db GMed Elektromos ágymelegítő lepedő UB103 
2019.12.12. 1 db TENA testápoló (500 ml) 
2019.12.13. 1 db Kneipp Szabad Légutak Fürdőkristály 
2019.12.14. 1 db Scholl Biomechanics cipő talpbetét 
2019.12.15. 1 db Scholl New Massage sötétkék papucs 
2019.12.16. 1 db Premium Diet Go vanília ízű kezdőcsomag 
2019.12.17. 1 db Scholl Everyday Comfort férfi talpbetét 
2019.12.18. 1 db GMed Elektromos Melegítőpárna HP301 
2019.12.19. 1 db Avital 6276 vércukorszintmérő 
2019.12.20. 1 db GMed ultrahangos inhalátor 
2019.12.21. 1 db GMed szilikonos talpbetét 
2019.12.22. 1 db Scholl Greeny Rose papucs 
2019.12.23. 1 db GMed 7650 ultrahangos párásító 
2019.12.24. 1 db Scholl Velvet Smooth Wet&Dry vízálló elektromos lábápoló 
 

Az elérhető nyeremények a jelen Szabályzat kiírásakor érvényesek. Előfordulhat, hogy 
valamelyik nyereménytárgy időközben elfogy. Ez esetben a Szervező fenntartja 
magának a jogot, hogy az előre meghatározott nyereményt másik nyereménnyel 
helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy 
annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal 
szavatosságot. 

 



 
6. Felelősség 
A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a 
nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a 
nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy 
következményeitől, beleértve az alábbiak által okozott károkat: 
- a Résztvevő által megosztott tartalom vagy személyes adat; 
- az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, 
hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, 
vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés 
(hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok; 
- vis maior, harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással 
kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, 
és a Szervező amiatt nem észleli a Résztvevő regisztrációját, vagy arról nem értesül; 
- a nyereményjáték Játékszabályzatának módosítása vagy a nyereményjáték 
érvénytelenítése. 
A Szervező nem felel, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, 
sem akkor, ha a nyertes nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének 
esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket 
bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni. 
 
 
7. A nyereményjáték adatvédelmi szabályzatának elfogadása 

A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők kijelentik, hogy megértették a 
nyereményjáték adatkezelési szabályzatát és kifejezetten elfogadják azt. Az 
adatkezelési szabályzat elérhető az alábbi linken keresztül: 
https://gyogybolt.hu/advent/adventi-kal-adatvedelmi-szab.pdf 
 

 
8. Vitarendezés 

A nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb 
dokumentumot, észrevételt a Szervező postacímére, vagy az info@gyogybolt.hu e-
mail címre kell megküldeni. 
 
Amennyiben a nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán 
bármely jogvita felmerül, a Résztvevő és a Szervező köteles egymással egyeztetni a 
vita békés rendezése érdekében. 
 
Amennyiben a nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség 
vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a nyereményjáték Játékszabályzata 
más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. A nyereményjáték 
Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó 
marad. 



 
A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a nyereményjáték 
Játékszabályzatának, a nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Résztvevők és a 
Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a nyereményjáték 
rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése 
kapcsán merül fel. 
 
 

Budapest, 2019. november 28. 

 


