
A Henkel Magyarország Kft. által szervezett 
„Ceresit Takarít Ön helyett 2021” hivatalos játékszabálya 

 
1 A Játék elnevezése, szervezője 
 

A promóciós játék elnevezése: „Ceresit Takarít Ön helyett 2021“ (a továbbiakban: „Játék”). 

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-

307515; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban: „Szervező”). 

 
2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői 
beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy 
a résztvevő  a meghirdetett terméket saját felhasználásra és ne viszonteladási céllal vásárolja, valamint, 
hogy e termékek forgalmazását ne végezze. 
 

A Játékból ki vannak zárva: 

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 
paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

• azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a 
Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő 
termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában 
meghatározott hozzátartozói; 

• azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban 
a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő 
magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden 
nyereményjátékából. 

 
 
3 A Játék időtartama 

A Játék 2021.09.23 napján 00.00.00 órától 2021.10.30 napján 23.59.59 óráig tart. A vásárlást igazoló 
blokkok, illetve a számlamásolat beküldési határideje: 2021.11.05 napján 23.59.59 óra. A Játék 
időtartamát megelőzően és követően beküldött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek 
vásárlásának a Játék időtartamán belül kell történnie.  

 
4 A Játékban résztvevő termékek 

 A Játékban a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt valamely magyarországi Praktiker 
Áruházban vásárolt, a Szervező által lent felsorolt Ceresit építőipari termékek vesznek részt. A Játékban 
a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 

• CERESIT PADLOPON DISZPERZIÓS ALAPOZÓ 1L 

• CERESIT PADLOPON DISZPERZIÓS ALAPOZÓ 5L 



• CERESIT PADLOPON DISZPERZIÓS ALAPOZÓ 10L 

• CERESIT PADLOPON CN68 ALJZATKIEGYENLÍTŐ 25KG 

• CERESIT PADLOPON CN172 EXPRESS UNIVERSAL ALJZATKIEGY. 25KG 

• CERESIT CM11 PLUS BURKOLATRAGASZTÓ 25KG 

• CERESIT CM12 BURKOLATRAGASZTÓ 25KG 

• CERESIT CM14 BURKOLATRAGASZTÓ 25KG 

• CERESIT CM16 BURKOLATRAGASZTÓ 25KG 

• CERESIT CM17 BURKOLATRAGASZTÓ 25KG 

• CERESIT CE40 FUGÁZÓ 5 KG ÖSSZES SZÍN 

• CERESIT CS25 SZILIKON FUGÁZÓ280ML ÖSSZES SZÍN 

• CERESIT CX5 GYORSKÖTÉSŰ CEMENTHABARCS 2 & 5KG 

 
5 A nyerésre való pályázat menete 
 
A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:  

Vásároljon egyszeri vagy többszöri vásárlással legalább bruttó 75.000 Ft ill. bruttó 150.000 Ft 
értékben 4. pontban meghatározott termékből, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot vagy számla 
esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, 
melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott 
termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát).  
 
5. Blokk adatainak beküldése, és további feltételek 

Küldje el a ceresit.hungary@henkel.com e-mail címre az adatait (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím) 
és csatolja a blokk(ok)/számla(k) másolatát.  

Több a Játék fenti feltételeinek megfelelő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat. 

Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán nagyobb 
értékű 4. pont alatti termékvásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a játékhoz 
megkövetel. Egy ajándékért több számlával is lehet pályázni, azonban a számlák bruttó összegének el 
kell érnie a minimum értékhatárt (75.000 Ft ill. 150.000 Ft). 

A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát 
ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság 
bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban 
résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék 
volt az e pont alatti értékben. 

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett 
Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az 
Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a pályázatot nem lehet elküldeni.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen 
szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, 
illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. 
csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, 
pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a 
Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt 
érvényesíteni. 
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6 Nyeremények 
 

Minden Játékos, aki megfelel a Játék feltételeinek a következő nyereményekben részesül a beküldött 

pályázatban szereplő vásárlás(ok) összértékétől függően az alábbiak szerint: 

 
Bruttó 75.000 Ft Ceresit termék vásárlás esetén:                                     5.000 Ft értékű Rendi ajándékkártya 

Bruttó 150.000 Ft Ceresit termék vásárlás esetén:                                   10.000 Ft értékű Rendi ajándékkártya 

 
A beküldött pályázatok, amennyiben a Játékos személye ugyanaz, összevonható. 

Az ajándékkártya beváltási menete az ajándék kipostázásával együtt ismertetésre kerül. 

 

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek 

megfelelő pályázat részt vesz a Játékban. 

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg 

kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a 

szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal 

okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak 

érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost 

ért minden kárért.  

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a 

felelősségét. 

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak 

érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor 

kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így 

a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem 

állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja 

biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve 

jogvesztő.  

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy 

gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy 

gondnoka jogosult. 

 
7 A nyereményre való jogosultság ellenőrzése, a nyeremény átvétele 
 
Az e-mailen beküldött adatok és elküldött blokk/számla alapján a Henkel Magyarország Kft. Lakossági 
és szakipari üzletág kollegája e-mailben igazolja vissza, amennyiben a pályázó minden feltételnek 
eleget tesz és postázzuk a megadott címre a garantált ajándékot. 



A pályázó által a megadott és a blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és 

telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és 

ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.  

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, 

amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes 

pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek 

megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények 

érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények 

érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban 

felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló 

szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.  

 
8 Adózási kérdések 
 
A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. 

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából 

nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. 

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására 

nem kerül sor.  

 
9 Adatkezelés 
 
Adatkezelő: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: 
henkel.magyarorszag@henkel.com) 
 

A) Adatkezelés a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban 
Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen 
kezelje a részvétel során megadott adatokat. 

 

A beküldés során kért adatok 

• az Ön azonosítását és elérhetőségét (név; e-mail cím; mobiltelefonszám; cím, ahova 
postázható az ajándék), valamint  

• a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.  

 

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. 

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való 
részvétel önkéntes.  

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges 
adatok átadása postaszolgálat/ futárszolgálat részére) – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja. 

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos 
dokumentációt (átvételi elismervény) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a 
nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg. 
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B) Adatkezelés hírlevélküldéssel kapcsolatban 
Ön továbbá hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Henkel megkeresse Önt termékeivel, 
szolgáltatásaival vagy képzéseivel kapcsolatban elektronikus levelezés (e-mail) útján.  

A megadott adatait (e-mail cím) a vonatkozó hirdetési műveletek érdekében használjuk fel.  

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg, illetve addig amíg Szervező hírlevélküldési 
tevékenységet végez. 

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok 

Fenti hozzájárulásokat vagy azok valamelyikét Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak 
törlését a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. Lakossági Ragasztástechnológia 
(cím: 1519 Budapest, Pf. 429 vagy 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: 
henkel.magyarorszag@henkel.com). 

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. 
Ez esetben a törlési kéréstől függően a Játékban való részvételre nincs lehetőség/ hírlevél nem kerül 
Önnek kiküldésre a jövőben  

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján 
végzett adatkezelés jogszerűségét.  

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való 
hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását 
abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent 
megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva. 

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

 
10 Vegyes rendelkezések:  
 
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes 

játékszabályzat elérhető a (bit.ly/Ceresit_takarit_on_helyett) honlapon.  

Budapest, 2021. augusztus 31. 

HENKEL Magyarország Kft.  

Szervező 


