1. Mettől meddig tart a promóció?
2019. május 1. 00:00:00 óra – 2019. június 16. 23:59:59 óra
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékban kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. életévét
betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki
vásárol legalább egy darab „Induljon a Nyereményfesztivál” promóciós csomagolású BALATON
terméket, és a Játék időtartama alatt, a regisztrációt követően feltölti a promóciós csomagolású
termék belső oldalán található 8 jegyű kódot a www. balatonszelet.hu vagy a
www.facebook.com/BALATONszelet/ weboldalon.
3. Hogyan vehetek részt a nyereményjátékban?
Csak annyit kell tenned, hogy vásárolsz egy promóciós csomagolású BALATON csokoládét,
ellátogatsz a www.balatonszelet.hu, vagy a www.facebook.com/BALATONszelet/ weboldalra,
regisztrálsz/bejelentkezel, feltöltöd a csomagolás belsejében található egyedi kódot a megadott
mezőbe és kiválasztod, melyik heti nyereményért játszol. A napi és a heti nyeremények
nyerteseit a Regisztráció során megadott e-mail címen legkésőbb az adott játéknapot, játékhetet
követő 7 (hét) munkanapon belül értesítjük.
Amennyiben nem nyertél, ne csüggedj, továbbra is versenyben maradsz a fődíjért, az Opel
Crossland X-ért! A nyeremények átvételéhez minden esetben őrizd meg a csomagolást!
4. Hol találom meg a részvételhez szükséges egyedi kódot?
A 8 jegyű kód a promócióban részt vevő BALATON szelet csokoládé csomagolások belsejében
található. Ha a belsejével felfele tartod a csomagolást, akkor nagyjából a közepén találhatod.

5. Hol érem el a promóció weboldalát?
Az „Induljon a Nyereményfesztivál” nyereményjáték weboldalának címe: www.balatonszelet.hu

6. Milyen BALATON termékekkel vehetek részt a nyereményjátékban?
A játékban kizárólag az alábbi, „Induljon a Nyereményfesztivál” promóciós csomagolású
BALATON termékek vesznek részt:
• BALATON tej 30g
• BALATON ét 30g
• BALATON BUMM 42g
• BALATON Újhullám Tejcsokis 33g
• BALATON Újhullám Kókuszos 33g
7. Meg kell őriznem a BALATON termékek vásárlásakor kapott blokkot?
A blokkot nem kell megőrizned, viszont kérjük, hogy tartsd meg a kódot tartalmazó eredeti
csomagolást, mert nyertesség esetén szükséged lesz rá!
8. Hány kódot tölthetek fel a promóció alatt?
Amennyit csak szeretnél, azonban ugyanazzal a kóddal csak egyszer lehet részt venni a játékban.
Ne feledd, minden egyes kód növeli a nyerési esélyeidet.
9. Mit nyerhetek?
Naponta 10x1 karton BALATON Zebra kerül kisorsolásra. A Játékban megnyerhető napi
nyeremények száma összesen: 47 x 10 karton, tehát összesen 470 karton.
Hetente (7 héten át) minden fesztiválhelyszínhez (4 ilyen van) kapcsolódóan 2 vagy 1 ajándék
kerül kisorsolásra, tehát hetente összesen 9 db nyeremény.
Heti nyeremények:
Hetente 2 db óriás felfújható unikornismatrac (összesen 14 db a promóció időtartama alatt)
Hetente 1 db páros Balaton Sound napijegy (összesen 7 db a promóció időtartama alatt)
Hetente 2 db 20 000 Ft értékű Vans utalvány (összesen 14 db a promóció időtartama alatt)
Hetente 2 db Syma X5SW típusú drón wifi kapcsolattal és HD kamerával (összesen 14 db a
promóció időtartama alatt)
A promócióban megnyerhető legnagyobb értékű nyeremény, 1 db Opel Crossland X
személygépjármű. A fődíj nyeremény részleteit a Játékszabályzat tartalmazza.

10. Hogyan zajlik a napi nyeremények sorsolása és a nyertesértesítés?
A nyerő időpontontok sorsolását a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi húzással,
számítógépes program segítségével végeztük, Közjegyző jelenlétében 2019. április 29. napján
13:00 órakor. A Szervező a napi és a heti nyeremények nyerteseit a Regisztráció során megadott
e-mail címen legkésőbb az adott játéknapot, játékhetet követő 7 (hét) munkanapon belül
értesíti. A nyeremények átvételéhez őrizd meg a csomagolást!
11. Honnan és mikor tudom meg, hogy ki nyerte a napi és heti nyereményeket?
Az adott napi és heti nyeremények nyerteseit az azt követő napon tesszük közzé a
www.balatonszelet.hu weboldalon.
12. Hogyan zajlik a fődíj sorsolása, ki vehet részt benne?
A Promóció időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül a Szervező 2019. június
26. napján 12:00-kor, Közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi
sorsolással sorsolja ki a fődíj nyeremény nyertesét.
A fődíj sorsolásán részt vesz minden, a Játékban legalább egy érvényes kódot feltöltő Játékos.
Minél több kódot tölt fel egy Játékos, annál nagyobb eséllyel indul a fődíjért. A nyeremények
átvételéhez őrizd meg a csomagolást!
13. Ha napi ajándékot nyertem, még megnyerhetem az általam választott fődíjat is?
Igen, a fődíjért minden érvényes, feltöltött kód versenyben van.
14. Hányszor nyerhetek a promóció alatt?
Egy Játékos egy napon összesen 1 db, a Játék teljes időtartama alatt pedig maximum 10 db napi
nyeremény átvételére jogosult. Egy Játékos egy játékhéten összesen 1 db, a Játék teljes
időtartama alatt pedig maximum 4 db heti nyeremény átvételére jogosult. Amennyiben egy
Játékos egy adott játékhéthez tartozó mindkét nyerő időpont tekintetében nyertes Játékos lenne,
tekintettel arra, hogy csak egy heti nyeremény átvételére jogosult, kizárólag az elsőként nyert
heti nyereménye átvételére jogosult, a másodikként megnyert nyeremény tekintetében helyébe
tartaléknyertes lép.

A nyereményjáték végén 1 fő fődíj nyertes kerül kisorsolásra. A fődíj sorsolásban minden Játékos
valamennyi érvényes pályázata részt vesz. A fődíj nyertes Játékos nyereménye 1db Opel
Crossland X.
15. Mikor kapom meg a nyereményemet?
A nyereményedet a sikeres adategyeztetést követően legkésőbb 90 napon belül kapod meg.
16. Milyen úton kapom meg a nyereményemet?
A nyereményeket sikeres adategyeztetés és kódellenőrzés után postázzuk az általad megadott
magyarországi címre, ezért kérjük, a csomagolást minden esetben őrizd meg a promóció végéig!
17. Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során?
Ahhoz, hogy regisztrálhass www.balatonszelet.hu oldalon, meg kell adnod a nevedet, a születési
dátumodat, nyilatkoznod kell, hogy elmúltál 16 éves, és az e-mail címedet.
Ahhoz, hogy a www.facebook.com/BALATONszelet/ üzenetküldő rendszerén keresztül küld be a
kódot, meg kell adnod a nevedet, nyilatkoznod kell, hogy elmúltál 16 éves, és az e-mail címedet.
Ezenkívül nyilatkoznod kell, hogy a részvételi és adatkezelési feltételeket elfogadod. Fontos, hogy
valódi adatokat adj meg, különben nem fogjuk tudni felvenni veled a kapcsolatot, illetve nem
leszel jogosult a nyeremény átvételére.
18. Hol tudom feltenni további kérdéseimet?
Kérdéseidet az info@hu.nestle.com e-mail címen, vagy a +36 80 442 881-es, ingyenesen hívható
telefonszámon teheted fel.

