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RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 
„Vakoljon Baumittal és nyerjen értékes ajándékokat!” 

nyereményjáték 

 

 
1. Az ID-Pentacom Kft. (1061 Budapest, Anker köz 2-4., továbbiakban: Szervező) által, a 
Baumit Kft. (2510 Dorog, Baumit út 1., továbbiakban: Megbízó) megbízásából szervezett 
nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, 
természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt 
személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt építőanyag 
kereskedésekben vásárol Baumit UniPutz, Baumit Manu4, Baumit SockelPutz és Baumit 
Manu1 terméket, majd a vásárlását követően mobiltelefonról SMS-ben a lenti minta szerinti 
tartalommal és sorrendben beküldi a terméken található promóciós kódot a  
+36 30 555 5590 nem emeltdíjas telefonszámra (SMS Pályázat minta 1 kód beküldése esetén: 
12345678), (SMS Pályázat minta több kód beküldése esetén: 12345678*12345678) vagy 
regisztrál online a www.nyerjenabaumittal.hu oldalon, megadja személyes adatait és feltölti 
a kódo(ka)t (a továbbiakban a beküldési mód: Pályázat). 

1.1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat 
automatikus elfogadását jelenti. 

1.2. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a weboldal működéséhez 
feltétlenül használandó cookiekat elfogadja. 

1.3. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot 
megőrizze és a jelen Játékszabály 4.2. pontjában írtak szerint elküldje postai úton a 
Megbízónak abban az esetben, ha a Megbízó értesíti a Játékost, mint nyertest. Csak 
azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Megbízó érvényesnek, amelyeken a 
Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése is szerepel. 
A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás 
igazolásaként, az így elkészített – AP Kódot, Blokk (a számla és a Blokk a továbbiakban 
együttesen úgy is mint: a Blokk) kibocsátási dátumot és időpontot, valamint 
márkanevet is tartalmazó termék – megnevezéseket feltüntető – számlákat is 
érvényesnek fogadja el a Megbízó a Blokk helyett. 

2. A Játék 2019. június 3. reggel 8.00-tól 2019. augusztus 30. este 20.00-ig tart. A Pályázatok 
beérkezésének határideje 2019. augusztus 30. este 20.00 óra. 

3. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be. Egy SMS-ben több Pályázat is 
beküldhető; ekkor a Pályázatokat * azaz csillag karakterrel kell elválasztani. Online 
feltöltésnél több kódot is lehet regisztrálni egymás után. A Játékosok tudomásul veszik, hogy 
a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor 
regisztrált időpont értendő. 

3.1. A Játékban kizárólag hazai mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt. 

3.2. Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő 
telefonokról. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást 
veszi igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető hozzájárulását. A 
Játékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal 
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kapcsolatosan mind Szervező, mind a Szervező megbízottjai mindennemű felelősségét 
kizárja. Az előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 
illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt, de előfizető 
előfizetésében levő telefon és érvényes SIM kártya segítségével. Szervezőt, és 
Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség. 

3.3. A Játékosnak a következő adatait szükséges megadnia az online regisztrációnál: 

- Teljes név (vezetéknév és keresztnév) 

- Cím, azon belül: Irányítószám, Város, Utca, Házszám 

- Mobilszám 

- E-mail cím 
3.4. Az online regisztrációról válasz e-mailt kap a regisztráló Játékos. 

 

4. A Játék időtartama alatt beérkező érvényes pályázatok közül kisorsolásra kerülnek a 
következő nyeremények: 

- 10 db HiKOKI UM12VST keverőgép keverőszárral 

- 100 db kantáros szürke nadrág Baumit logóval 

- 100 db vízmértékes vakolóléc 
4.1. A sorsolásra 2019. szeptember 5. napján 10:00-kor számítógéppel kerül sor a 

következő címen: ID-Pentacom Kft. 1063 Budapest, Anker köz 2-4. 

4.2. A Szervező a sorsoláson nyereményenként összesen 1 nyertest húz ki. 

4.3. Egy Játékos maximum 1 db HiKOKI keverőgépet nyerhet keverőszárral, a kantáros 
szürke nadrágból és a vízmértékes vakolólécből egy játékos többet is nyerhet. 

 

5. A Megbízó a nyertes Játékosokat telefonon és/vagy e-mailen hívja fel és értesíti a 
sorsolástól számított 2 héten belül. 

5.1. A Szervező a Nyertesek nevét 2019. szeptember 16-tól a Baumit honlapján, a 
www.baumit.hu weboldalon nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatal során a 
Nyertes neve, név egyezés esetén a telefonszáma utolsó 4 számjegye jelenik meg. 

5.2. A Játékos a terméken talált promóciós kóddal a Játék lezártát követően, 2019. 
szeptember 16-tól kezdődően 2019. október 31-ig, a nyerjenabaumittal.hu oldalon be 
tud lépni és meg tudja nézni, hogy az adott kóddal nyert-e vagy sem. 

 

6. A nyeremények átadására a Megbízó révén kerül sor. A nyertes Játékos köteles 
együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 
90 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 Megbízó 
terhére nem róható fel. A Megbízó a nyeremény átvételének lehetőségét kizárólag a fent 
rögzített határidőn belül tudja biztosítani. A Játékos tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét 
követően nem tarthat igényt a nyeremény átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen 
igénnyel nem léphet fel a Megbízóval és/vagy Szervezővel szemben. 

6.1. A Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 
bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt 
(ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen 
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Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb 
értékben. A Megbízó ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

 

7. A Megbízó és/vagy Szervező a nyeremények (továbbiakban együttesen: a nyeremények) 
átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi és 
Játékszabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából 
eredően a Megbízót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. 

8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyeremény 
átvételének helyszínére történő utazás költségei a Játékost terhelik. 

9. A Játékból ki vannak zárva a Baumit Kft., az ID-Pentacom Kft. és a BIP Communications Kft. 
dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

10. 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. 

11. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 
címelírás stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 
kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Megbízó és/vagy Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 

12. A Megbízó és/vagy Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a 
nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával / 
gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Megbízó és/vagy Szervező a 
nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az építőanyag kereskedésekben 
elhelyezett szóróanyagokon a www.baumit.hu, és a www.nyerjenabaumittal.hu oldalakon, 
valamint érdeklődhet a 06-33-512-920-as telefonszámon. 

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 
követ el. 

15. Amennyiben a Játékos a Pályázatát a Szervezőnek elküldi, azzal elfogadja a jelen 
játékszabályt és feltétel nélküli beleegyezését adja, hogy személyes adatai a Szervező 
adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatának 
kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kizárólag a saját 
marketing tevékenysége céljából felhasználhassa; jövőbeni kapcsolattartás, DM levél, hírlevél 
és egyéb tájékoztatás, véleménykérés céljából, postai levélben, e-mailben, vagy egyéb módon, 
időbeli korlátozás nélkül. Az adatok kezelője a Szervező ID-Pentacom Kft, aki az adatokat az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Megbízó és/vagy Szervező a személyes adatait kezelje, 
adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 
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ID-Pentacom Kft., 1061 Budapest, Anker köz 2-4. vagy a következő e-mail címen: 
info@pentacom.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai 
helyesbítését is. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi és 
Játékszabályzat 1. és 3. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését 
kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által 
kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

 
Az adatok feldolgozását a Szervező, valamint a Szervező megbízásából a BIP Communications 
Kft., (1134 Budapest, Bulcsú u. 23/b.) végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat 
kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény 
szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező ID-Pentacom Kft. a Játékos 
személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Minden felmerülő adatvédelmi kérdésben a 
www.baumit.hu oldalon megtalálható Baumit adatkezelési tájékoztató az irányadó! 

Budapest, 2019. május 20. 
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