A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYAI
A nyereményjáték szabályai meghatározzák a nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték)
szervezési és a részvételi feltételeit, szabályait az alábbiak szerint:
A nyereményjáték szervezője: ESPRESSO Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u.7-9., Cg: 01-09-678499,
adószáma: 11823733-2-41)
A Nyereményjátékban részt vehet, aki az akciós időszakban (2017. november 10. – 2018. január 20.
között) legalább bruttó 25.000 Ft értékben vásárol az Espressoshop.hu webáruházban. A
Nyereményjátékban 4 db termékünket, 1-db Francis Francis X9, és 1 db Francis Francis Y3.2 típusú
kávégépet, 1 db Universitá del Caffé 3 napos barista kurzust, és 1 db fél napos Kávé Ínyenc kurzust
sorsolunk ki. A négy nyereményt négy különböző nyertes nyeri meg. A Nyereményjátékban való
részvételre, mindenki jogosult, aki az akció időtartama alatt legalább bruttó 25.000 Ft értékben vásárol
az Espressoshop.hu webáruházban.
A Nyereményjáték nem minősül szerencsejátéknak, és nem esik a 1991. évi XXXIV. törvény a
szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.
Az vehet részt a Nyereményjátékban, aki 18 éves, vagy elmúlt 18 éves (magánszemély) a
Nyereményjátékba történő benevezés időpontjában. Szintén részt vehetnek a jogi személyek illetve
a jogi személynek nem minősülő szervezetek is. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem
jogosultak részt venni a Nyereményjátékban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem
a szervező munkavállalói, sem azok közeli hozzátartozói, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.
A Nyereményjátékra nyitva álló időtartamot (2017. november 10. – 2018. január 20.) követő 8 napon
belül a Szervező három tagú sorsolási bizottság igénybevételével lebonyolítja a sorsolást, amelyről
jegyzőkönyvet vesz fel. A Nyereményjáték nyertesét a Szervező elektronikus levélben értesíti a
nyereményről, és annak átvételi lehetőségéről.
A nyertes nevét, címét (kizárólag helységnév és ország) és a nyereményét a sorsolás eredményéről
szóló tájékoztatásokban nyilvánosságra hozza a szervező az Espressoshop.hu Facebook oldalán.
Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét, úgy a nyeremény kiadása iránti igény a
sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig
bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.
A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, emailcím, telefonszám, lakcím, sorsolási szám) a
Nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a Nyereményjáték adatbázisába, és hogy az
Espresso Kft számukra a nyereményjátékkal és más akciókkal kapcsolatban hírlevelet küldjön. A
hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza.

A Nyereményjátékban és az ezekben bekövetkező bármilyen változás, továbbá minden egyéb, a
Nyereményjátékokra vonatkozó információ díjmentesen elérhetők az Espressoshop.hu honlapon.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Nyereményjátékokkal kapcsolatban, azt a 061 4221700 telefonszámon vagy a webshop@espressokft.hu címre küldött emailben jelezheti.
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