“MAGNA RACING”
Játékszabályok és feltételek (2017)
I. Általános leírás
1. A “MAGNA RACING” elnevezésű játék szervezője a Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint,
Tópark u. 8.), továbbiakban “Szervező”
2. A játék az alábbi típusú Grundfos szivattyúkra vonatkozik:
- MAGNA3 – minden típus
3. A játék Magyarországon 2017. március 1. és 2017. június 30. (ez utóbbi a regisztráció utolsó napja is) között
értékesített fent említett típusú Grundfos szivattyúkra vonatkozik.
4. A játék célja a Grundfos keringető szivattyúk értékesítési hatékonyságának növelése, és a legaktívabb
Grundfos szerelők jutalmazása, elismerése és új technológiák megismertetése.

II. A játékban résztvevő személyek
1. A játékban azon magyarországi szerelők (természetes személyek és Magyarországon bejegyzett
vállalkozások) vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt a fent említett típusú Grundfos szivattyúkat
vesznek és építenek be.
2. A játékban a Szervező cég, azok munkatársai és családtagjai, közvetlen hozzátartozói nem vehetnek
részt.
3. A játékban a Grundfos szakkereskedői, szervizpartnerei, azok dogozói és tulajdonosai, családtagjai nem
vehetnek részt.
4. A regisztrációval a pályázók elfogadják a játék szabályait és feltételeit.
III. Játékszabályok és feltételek
1. A játékban való részvétel feltételei az alábbiak:
a) a játék időtartama alatt (2017. március 1. – 2017. június 30.) a Grundfos fűtési keringető szivattyúk
beszerzésében és beépítésében való aktív részvétel.
b) 2017. március 1-től lehet a www.magnarace.com oldalra belépni és kitölteni a regisztrációs lapot.
c) a www.magnarace.com oldalon a beépített fent említett típusú Grundfos szivattyúk rendszeres
regisztrációja, a weboldalon található regisztrációs lapon.
d) a szerelői regisztrációs lap az alábbi adatokat tartalmazza, melyek megadása az érvényes pontgyűjtéshez
elengedhetetlen:







név
email
telefonszám
város/lakcím
hol vásárolta a szivattyút / kereskedő
hol vásárolta a szivattyút / város





számla száma és dátuma
szivattyúk típusa
szivattyúk darabszáma

e) az adatok “regisztrációs lapon” történő megadása csak a játékban résztvevő típusú Grundfos szivattyúk
vásárlása és beépítése után lehetséges.
f) a regisztrációs lapnak a játék időtartama alatt legalább egy vásárlást igazoló számlát is tartalmaznia kell.
g) a játék résztvevőinek a vásárlást igazoló számlamásolatokat meg kell őriznie, és kérésre Szervezőnek be kell
mutatnia.
IV. A játék nyereményei és sorsolásuk:

V.

I.

Nyeremények
A szivattyúk regisztrációja után nyeremény jár.
3 db MAGNA3 szivattyú regisztrációja után – 1 db multiszerszám. 6 db MAGNA3 regisztrációja
után – 1 db univerzális kommunikációs eszköz. Ugyanazért a szivattyú regisztrációért nem jár
mindkét ajándék!

II.

Haví díjak
I.
Az a szerelő, aki az első hónapban, a játékszabályban részletezett feltételeknek
megfelelően, a legtöbb szivattyút regisztrálja, és ezeket a szabályoknak megfelelően
igazolja, 1 db GPS autós navigációs rendszert nyer. Ehhez adott hónapban minimum 6
szivattyút kell regisztrálni.
II.
Az a szerelő, aki a második hónapban, a játékszabályban részletezett feltételeknek
megfelelően, a legtöbb szivattyút regisztrálja, és ezeket a szabályoknak megfelelően
igazolja, 1 db GPS autós navigációs rendszert nyer. Ehhez adott hónapban minimum 6
szivattyút kell regisztrálni.
III.
Az a szerelő, aki a harmadik hónapban, a játékszabályban részletezett feltételeknek
megfelelően, a legtöbb szivattyút regisztrálja, és ezeket a szabályoknak megfelelően
igazolja, 1 db GPS autós navigációs rendszert nyer. Ehhez adott hónapban minimum 6
szivattyút kell regisztrálni.

III.

Fődíj
I.

A MAGNA RACING játék nyertese, aki a játék időtartama alatt, a játékszabályban
részletezett feltételeknek megfelelően (2017. március 1. – 2017. június 30. közötti
időszakban), a legtöbb pontot gyűjti, és ezeket a szabályoknak megfelelően igazolja, 1 db
jegyet nyer az F1 2017 Magyar Nagydíjra. A fődíj megnyerésének feltétele, minimum 50
db szivattyú regisztrációja a játék időtartama alatt. A MAGNA RACING játékban összesen
3 db fődíj kerül kisorsolásra.

II.

Amennyiben több felhasználó azonos pontszámot gyűjtött a játék időtartama alatt, a
jelen játékszabályzatnak megfelelő feltételekkel, úgy közülük a fődíj nyertese több faktor
figyelembevételével kerül ki – például, a nyertes közülük az, aki pontjait a legrövidebb
időszak alatt gyűjtötte össze.

III.

Amennyiben több felhasználó azonos pontszámot gyűjtött a játék időtartama alatt, a
jelen játékszabályzatnak megfelelő feltételekkel, úgy közülük a szakasznyeremények
nyertese több faktor figyelembevételével kerül ki – például, a nyertes közülük az, aki
pontjait a legrövidebb időszak alatt gyűjtötte össze

IV.

Az 1., 2., 3. és IV. pontban felsorolt díjak a nyerteseknek a vonatkozó időszak sorsolása
után 30 napon belül kerülnek átadásra, a Grundfos munkatársa útján.

Általános rendelkezések

a. A játékkal kapcsolatos panaszait 2017. július 6-ig juttathatja el az alábbi címre: Grundfos
South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) , email: afoldesi@grundfos.com.
b. Az előzetes eredményhirdetés időpontja legkésőbb 2017. július 6. A nyerteseket emailben,
telefonon vagy postai úton értesítjük. A végső eredményhirdetés időpontja 2017. július 9., a
játékban rögzített számlák hitelesítése után.
c.

A játék Szervezője fenntartja a jogot a játék menetében, feltételeiben történő változtatásra a
játék időtartama alatt. A változások a bejelentéstől számított 7. (hetedik) napon lépnek
életbe, melyről megelőzően tájékoztatja a játékban résztvevőket.

d. A játék résztvevőinek jogában áll a változásokat, változtatásokat nem elfogadni, és ezáltal a
játékból kilépni. Ebben az esetben a játékban résztvevő köteles ezen döntéséről írásban
tájékoztatni Szervezőt a változtatásról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 7 (hét)
napon belül.
e. Szervezőnek jogában áll a játék fölfüggesztése, bármikor a játék időtartama alatt, melyről a
játékban résztvevőket írásban tájékoztatnia kell. Ebben az esetben a játék résztvevői
kártalanításra nem tarthatnak igényt.
f.

A játék résztvevőinek nem áll jogában a játékban való résztvételük jogát harmadik félnek
átadni a Szervező hozzájárulása és tudta nélkül.

g. Szervező nem felelős harmadik személy által okozott károkért, mint például posta vagy egyéb
szállító cég, illetve az internet szolgáltató hibájából történő elmaradás vagy kár.
h. Szervező nem felelős önhibáján kívüli eseményekért, melyek a játék menetelét
befolyásolhatják.
i.

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a játékból és a nyereményekből azon résztvevőt,
akivel szemben megerősítést nyer, hogy megszegte a jelen játékszabályban foglaltakat, illetve
amennyiben nem létező adatokat adott meg.

j.

A játék természetéből adódó, a törvény által meghatározott egyéb kötelezettségek a játék
résztvevőjének feladata.

k. A játékról bővebb információt kaphat munkanapokon a +36 23-511-110-es telefonszámon,
vagy emailben az afoldesi@grundfos.com email címen.
l.

A nyeremények a játékban bemutatottakhoz képest kis mértékben eltérhetnek, de
értékükben nem lehet változás.

m. Jelen játékszabályzat az egyetlen hivatalos és részletes leírás. A hirdetések és egyéb a játékhoz
kapcsolódó marketing anyagok csak tájékoztató jellegűek.
n. A játékra vonatkozó vitás ügyekben a Szervező székhelyén hatályos jogszabályok az
irányadóak.
o. Egyéb jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az
irányadóak.

