„Egynyári kalandok a CSL-lel!”
Promóciós szabályzat
2022. június 13‐tól szeptember 10‐ig
1. Szervező és lebonyolító:
CSL Plasma Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7. 2. emelet; Adószám: 24992914241; Cégjegyzékszám:
01 09 193476; e-mail cím: iroda@cslplasma.com, telefonszám: 06-1-244-8217 továbbiakban:
Szervező).
A CSL Plasma Promóciót szervez, melynek kezdete 2022. június 13. napja 08:00 óra és vége 2022.
szeptember 10. 16:00 óra. (továbbiakban: Promóciós időszak).
A Promóció elnevezése: „Egynyári kalandok a CSL-lel!” (a továbbiakban: Promóció).
A Promóció lebonyolításában részt vesz a Marketing Store Kft. (6722 Szeged, Gogol utca 9. 1. em. 2.;
Adószám: 14933295-2-06; Cégjegyzékszám: 06-09-014562; e-mail cím: info@marketingstore.hu
továbbiakban: Lebonyolító).
A Szervező a Promóciót bármikor indoklás és előzetes értesítés nélkül módosíthatja, felfüggesztheti,
vagy visszavonhatja.
2. Résztvevők
2.1
A Promócióban részt vehet minden magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött,
cselekvőképes, természetes személy, aki
-

-

Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és
a Szervező regisztrált vérplazma donora, aki az elmúlt fél évben legalább 1 donáción részt vett
és aktív státuszban van, és
a Promóciós időszakban regisztrál a CSL Plasma centrumok valamelyikében a „Egynyári
kalandok a CSL-lel!” Promócióba, és
a Promóciós időszakban a CSL Plasma Kft. bármely plazmacentrumában donorként - az adott
donációtól független – a CSL Plasma Kft. elégedettségi vagy igényfelmérési kutatásaiban részt
vesz, és
megfelel a jelen szabályzatban foglalt összes részvételi feltételnek és elfogadja azokat.
(továbbiakban: Résztvevő).

2.2
A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.
3. Részvételi feltételek
3.1
A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a CSL Plasma Kft. regisztrált, aktív
donora, és a regisztrációs lap kitöltésével jelentkezik a Promócióra, továbbá a Promóció lebonyolítása
során együttműködik a Szervezővel és Lebonyolítóval.
3.2
A Promócióban történő önkéntes részvétel további feltétele, hogy a Résztvevő a CSL Plasma
Kft. promóciókra és pontgyűjtő programra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában megjelölt
„promóciós célú adatkezelés” és „donorszervezés” céljából történő adatkezeléshez hozzájárulását
adja, és azt a Promóció időtartama alatt fenntartsa, azt ne vonja vissza. Amennyiben ezen

hozzájárulását a Résztvevő visszavonja, a Promócióból automatikusan, külön értesítés nélkül kizárásra
kerül.
3.3
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promócióból egyoldalúan kizárja azokat a
Résztvevőket, akik bármilyen módon veszélyeztetik a Szervező egészségügyi tevékenységét, Promóció
tisztességes lebonyolítását, illetve jelen Szabályzatban részletezett feltételeket nem teljesítik vagy azok
elfogadását visszavonják, vagy adatkezelési hozzájárulásukat a Promóció időtartama alatt részben vagy
egészben visszavonják vagy adataik zárolását kérik, vagy jogszabályba ütköző módon vesznek részt a
Promócióban. A kizárásról a Szervező és Lebonyolító mérlegelési jogkörében egyoldalúan jogosult
dönteni a Résztvevő meghallgatása vagy külön értesítése nélkül.

4.

A Promóció menete

4.1
A Promóció weboldalán vagy a Szervező által működtetett plazmacentrumok valamelyikében
személyesen vagy telefonon történő időpont egyeztetés során a Résztvevő megadja az
időpontfoglaláshoz szükséges adatait (teljes neve, e-mail címe, telefonszáma).
4.2

A fenti feltételeket teljesítő Résztvevők az alábbi lépéseket követve vehetnek részt a
Promócióban:
- A Résztvevő a Promóciós időszakban a CSL Plasma által működtetett plazmacentrumban a
regisztrációs lap kitöltésével jelentkezik a Promócióra (az alábbi adatok megadása szükséges:
név, telefonszám, e-mail cím, lakcím)
- Ezt követően a Résztvevő a CSL Plasma által működtetett plazmacentrumban (a Promóciós
időszak első donációjakor) megkapja a pecsét gyűjtőkártyát, amin a pecséteket gyűjtheti.
- A Résztvevő a Promóciós Időszakban 3-féle pecsétgyűjtő kártya közül választhat, amely 3
különböző belépőjegyet takar. A Promóciós Időszakban ezekből bármennyit összegyűjthet a
Résztvevő a kártya fajtájától függetlenül. Pecsétet ezekre a kártyákra akkor kap a Résztvevő,
ha hiánytalanul kitölti és beviszi a CSL Plasma miskolci, nyíregyházi, illetve debreceni
központjába az adott donációtól független elégedettségi vagy igényfelmérési kutatásokhoz
kapcsolódó nyomtatványokat, illetve magával viszi ezekre az alkalmakra a gyűjtőkártyát is.
- Minden leadott nyomtatvány/kérdőív után kap a kártyájára egy pecsétet.
- A garantált nyeremények megszerzéséhez 4, 5 vagy 6 pecsétet kell összegyűjteni a kártyán a
következők szerint:
 Debrecen 1 db felnőtt Nagyerdei Kultúrpark belépőjegy – 5 pecsét
 Debrecen 1 db Cinema City 2D mozijegy – 4 pecsét
 Debrecen 1 db felnőtt Aquaticum strand belépőjegy – 6 pecsét

-





Miskolc 1 db felnőtt MiskolcZoo belépőjegy – 4 pecsét
Miskolc 1 db Cinema City 2D mozijegy – 4 pecsét
Miskolc 1 db felnőtt Selyemréti Strandfürdő belépőjegy – 4 pecsét





Nyíregyháza 1 db felnőtt SóstóZoo belépőjegy – 6 pecsét
Nyíregyháza 1 db Cinema City 2D mozijegy – 4 pecsét
Nyíregyháza 1 db felnőtt Aquarius strand belépőjegy – 6 pecsét

Amennyiben a Résztvevő legalább egy kigyűlt kártyát lead, úgy egy sorsoláson is részt vesz.

4.3 A Résztvevő a Promóciós időszakban a pecsétgyűjtő kártyáján lévő pecsétek száma alapján lehet
nyertes a következők szerint:
-

A 4.2.-es pontban megadott pecsétek után az 5.1. pontban részletezett garantált
nyereményekre jogosult.
A legalább egy kigyűlt kártyát leadók között Résztvevők között az 5.2. pontban részletezett
nyeremény kerül kisorsolásra.

4.4 A Résztvevő a fenti feltételek teljesülése esetén a nyeremény átvételét átadás-átvételi
jegyzőkönyvben aláírásával igazolja, melyben rögzítésre kerülnek az alábbi adatok:
Résztvevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, személyi igazolvány száma, nyeremény tárgya.

5. Promóciós ajándék
A részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevő az alábbi ajándékra (a továbbiakban: Promóciós
ajándék) válhat jogosulttá. A Szervező fenntartja magának a jogot, azonban kötelezettséget nem vállal
arra, hogy amennyiben bármilyen okból az ajándékot nem tudja biztosítani (ideértve, de nem
kizárólagosan a belépőjegyek értékesítésének felfüggesztése, belépőjegyek beszerzésében tapasztalt
adminisztratív vagy technikai hiba miatt), lehetőséget biztosítson a Résztvevőnek, hogy másik
ajándékot válasszon.
A Résztvevő a Promóciós ajándék átvételét átvételi elismervényen aláírásával igazolja.
5.1. Garantált nyeremények
A nyereményre a fentiek alapján jogosulttá váló Résztvevő a következőket kaphatja:
Egy Résztvevő bármennyi garantált ajándékra jogosult:




Debrecen 1 db felnőtt Nagyerdei Kultúrpark belépőjegy – 5 pecsét
Debrecen 1 db Cinema City 2D mozijegy – 4 pecsét
Debrecen 1 db felnőtt Aquaticum strand belépőjegy – 6 pecsét





Miskolc 1 db felnőtt MiskolcZoo belépőjegy – 4 pecsét
Miskolc 1 db Cinema City 2D mozijegy – 4 pecsét
Miskolc 1 db felnőtt Selyemréti Strandfürdő belépőjegy – 4 pecsét





Nyíregyháza 1 db felnőtt SóstóZoo belépőjegy – 6 pecsét
Nyíregyháza 1 db Cinema City 2D mozijegy – 4 pecsét
Nyíregyháza 1 db felnőtt Aquarius strand belépőjegy – 6 pecsét

5.2. Sorsolás
Azon Résztvevők között, akik legalább egy kigyűlt pecsétgyűjtő kártyát leadnak, kisorsolásra kerül:
3 db Xiaomi elektromos roller
1 db 300.000 Ft értékű utazom.com ajándékkártya

6.

Sorsolás

6.1 Sorsolások módja
A Sorsolás 3 tagú Sorsolási Bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvén alapulva, gépi módszerrel
történik. A Sorsolások során alkalmazott program megnevezése: www.random.org
Minden Résztvevő legfeljebb egy leadott pecsétgyűjtő kártyával vehet részt a sorsoláson, függetlenül
attól, hogy mennyi kigyűlt pecsétgyűjtő kártyával rendelkezik.
A Sorsolásokat megelőzően a Promóció ideje alatt kártyát leadott Résztvevők nevei, e-mail címei és
lakcímei egy sorszámozott listába kerülnek. Minden sorszám mellé a Résztvevők neveit, e-mail címeit
és lakcímeit rendeljük hozzá. A gépi program segítségével legenerálunk egy sorszámot, ez a sorszám
jelöli a táblázatban a nyertes nevét.


Havi nyeremények esetén a sorsolásba azon Résztvevők kerülnek bele, akik a Promóciós
időszakon belül meghatározott időszakokban adnak le legalább egy kigyűlt pecsétgyűjtő
kártyát.
Első sorsolási időszak: 2022. június 13. – július 9.
Második sorsolási időszak: 2022. július 11. – augusztus 13.
Harmadik sorsolási időszak: 2022. augusztus 15. – szeptember 10.



Fődíj esetén a sorsolásba azon Résztvevők kerülnek bele, akik a Promóciós időszakon belül
adnak le legalább egy kigyűlt pecsétgyűjtő kártyát.

A Sorsolások során 4 fő Nyertes, valamint 4 fő Pótnyertes kisorsolására kerül sor. A Pótnyertesek
kisorsolása szintén a fenti módszerrel történik. Amennyiben egy Pótnyertes kisorsolása során ismét
egy Nyertes kerül kisorsolásra, a Pótnyertes sorsolását meg kell ismételni.
A Sorsolási Bizottság tagjai a Lebonyolító munkavállalóiból kerülnek kiválasztásra. A Sorsolási Bizottság
tagjai a Sorsolás bonyolítása során Jegyzőkönyvet készítenek, majd azt aláírásukkal hitelesítik.
6.2 Sorsolások helyszíne és időpontjai
Sorsolások helyszíne: a Lebonyolító nevezett telephelye: 6722 Szeged, Gogol utca 9., I.em. 2.
Sorsolások tervezett időpontjai:




2022. július 13. 15:00 óra. – 1 db Xiaomi roller
2022. augusztus 18. 15:00 óra. - 1 db Xiaomi roller
2022. szeptember 16. 15:00 óra. - 1 db Xiaomi roller, 300.000 Ft-os utazom.com
ajándékutalvány

7.

Felelősségkorlátozás

A Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy
pontatlansága miatt felmerülő károkért, függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a Promócióval
kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszközben vagy programban, vagy a jelentkezési adatok
feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel.

A Szervező és Lebonyolító nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek
vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi
vagy technikai hibáiért vagy késedelméért.
A Szervezők és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért,
késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért.
A Szervező és a Lebonyolító az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült belépőjegy cseréjére,
pótlására vagy más helyettesítő ajándék biztosítására nem köteles.
Ha a Promóció a Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a
Szervezők által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció
adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervezők
fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják, módosítsák vagy felfüggesszék a
Promóciót.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kizárjanak a Promócióból
bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatban foglaltakat vagy
bármely módon veszélyezteti a Szervező tevékenységét és működését.
A Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a
Promóciós ajándék átadására a megfelelő időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget vagy a szükséges adatokat nem adja meg, hibásan vagy
hiányosan adja meg és így a Promóciós ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért
a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Promóciós ajándékok átvételének
lehetőségét a következők szerint biztosítja a CSL Plasma Kft. centrumaiban:



garantált nyeremények esetén, a Résztvevő tudomására hozatalától számítva maximum 15
munkanap
sorsolt nyeremény esetén, a Résztvevő tudomására hozatalától számítva maximum 15
munkanap

8. Adózás
A Promóciós ajándékok esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A Résztvevő köteles minden
esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt
megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

Budapest, 2022. június 13.
CSL Plasma Kft.

1. számú melléklet
Tájékoztatás a kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás témakörében

11. Kellékszavatosság
11.1. A Résztvevő a sorsolással megszerzett termékkel (kivéve utalványok) kapcsolatos hibás teljesítés
esetén a CSL-lel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.
11.2. A Résztvevő hibás teljesítés esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül
választott igény teljesítése lehetetlen vagy más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna a CSL számára.
11.3. A Résztvevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a CSL adott okot.
11.4. A termék hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell a CSL-lel közölni. A termék Résztvevő részéről történő
kézhezvételétől/szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogot érvényesíteni már nem lehet.
11.5. Kellékszavatossági igényt a CSL-lel szemben kell érvényesíteni.
11.6. A termék kézhezvételétől, azaz a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági
igény érvényesítésének egyetlen szükséges feltétele a hiba közlése a CSL felé, ha egyébként a
Résztvevő igazolja, hogy a terméket, (illetve az esetleges szolgáltatást) a CSL nyújtotta. A teljesítéstől
számított 6 hónap eltelte után azonban már a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már
a teljesítés időpontjában is megvolt.

12. Termékszavatosság
12.1. Termék hibája esetén a Résztvevő választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.
12.2. Termékszavatossági igény előterjesztése esetén kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését lehet kérni.
12.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
12.4. Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül
lehet érvényesíteni. E határidő jogvesztő, annak elteltével e jogosultságát a Résztvevő elveszti.
12.5. Termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Résztvevőnek kell
bizonyítania.
12.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
12.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
12.8. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.

13. Jótállás
Amennyiben a Résztvevő pecséteinek beváltásával olyan terméket vesz át, amelyre a jogszabályok
alapján a gyártó vagy forgalmazó jótállásra köteles, a termék csomagolása tartalmazza az előírt jótállási
jegyet.

