
„Az első kört mi álljuk!” elnevezésű promóció hivatalos játékszabályzata 
 
 
A promóció szervezője: 
 
 „Az első kört mi álljuk!”  elnevezésű promóció szervezője a Prímagáz Hungária Zrt. 
(székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 2.) továbbiakban „Szervező”, a Heineken Hungária 
Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.) megbízásából. 
 
„Az első kört mi álljuk!” elnevezésű promóció leírása: 
 
Minden palackos fogyasztó, aki a promóció időtartama alatt a Prímagáz Hungária Zrt. 
promócióban részt vevő kiskereskedelmi partnereinél 11,5 kg-os Prímagáz PB-
gázpalackot vásárol/cserél, 1 db 0,33 l-es Arany Fácán sör termékmintát és promóciós 
kupont kap ajándékba. 
 
A promóciós kupont kitöltő és visszaküldő Játékosok között 5 x 1 évre elegendő Arany 
Fácán sör mennyiséget és 5 x 1 évre elegendő 11,5 kg-os Prímagáz PB-gázpalack 
mennyiséget sorsolunk ki. 
 
I. A Nyereményjáték leírása: 
 
A Játékosok megnyerhetik az 5 x 1 évre elegendő Arany Fácán sör mennyiséget és az 5 x 
1 évre elegendő 11,5 kg-os Prímagáz PB-gázpalack mennyiséget, amennyiben a 
promóciós időszakban vásárolnak/cserélnek 11,5 kg-os Prímagáz PB-gázpalackot a 
promócióban részt vevő Prímagáz viszonteladó partnereknél, és a vásárlás során kapott 
promóciós kupont kitöltve a Prímagáz Zrt. levelezési címére (3014 Hort, Pf.: 29.) a 
nyereményjátékban való részvételhez visszaküldik.  
 
A Nyereményjátékban részt vevő személyek: 
 
A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan magánszemély, aki PB-gázpalackkal 
rendelkezik és annak vásárlását, illetve cseréjét a promóciós időszakban, a promócióban 
részt vevő Prímagáz viszonteladó partnerek egyikénél hajtja végre (a résztvevő 
partnerek listája megtalálható a Prímagáz Hungária Zrt. honlapján, a 
www.primagaz.hu címen), majd a Nyereményjáték időtartama alatt (nem szükséges a 
vásárlás napján) a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött promóciós kupont a Prímagáz 
Hungária Zrt. levelezési címére (3014 Hort, Pf.:29). 
 
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Prímagáz Hungária Zrt. (1117 Budapest, Alíz 
u. 2.) és a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.) 
dolgozói, a sorsolást lebonyolító A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) 
alkalmazottai, továbbá a promóciót lebonyolító Prímagáz üzleti partnerek munkavállalói, 
valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
A Nyereményjáték időtartama: 
 
2014. április 22. 0:00-tól 2014. július 31. 24:00-ig tart. Az ezen időszak előtt és után 
beérkezett promóciós kuponokat érvénytelennek tekintjük.  
 
A Nyereményjátékban részt vevő termékek: 
 
Kizárólag a Prímagáz Hungária Zrt. által forgalmazott és záró fóliájával ellátott 11,5 kg-
os PB-gázpalackok vesznek részt a Nyereményjátékban. A promóció - és így a 
Nyereményjáték - nem vonatkozik a 23 kg-os, motorikus és a propán palackokra, 
valamint a PalackKártyás cserékre és végfelhasználókra! 
 



 
 
A Nyereményjáték menete: 
 
A promócióban a Prímagáz viszonteladó partnereknél, a 11,5 kg-os PB-gázpalackot 
vásárló/cserélő fogyasztók regisztrálhatnak a játékra, amennyiben a palackvásárlás/csere 
mellé kapott promóciós kupont hiánytalanul és olvashatóan kitöltve visszaküldik 
Prímagáz Hungária Zrt. a kuponon megjelölt címére. 

 

Kizárólag a Prímagáz Hungária Zrt. által forgalmazott és logójával ellátott záró fóliájával 
rendelkező 11,5 kg-os palackok vesznek részt a promócióban, és így a 
Nyereményjátékban! 

 
Egy Játékos többször is részt vehet a promócióban, amennyiben többször vásárol/cserél 
11,5 kg-os Prímagáz PB-gázpalackot a promóciós időszakban, a promócióban részt vevő 
Prímagáz viszonteladó partnereknél, és Prímagáz Hungária Zrt. megadott levelezési 
címére hiánytalanul és olvashatóan kitöltve visszaküldi a palackvásárlás/palackcsere 
során kapott promóciós kupont. 
 
Amennyiben egyszerre több 11,5 kg-os PB-gázpalackot vásárol/cserél a Játékos, akkor a 
vásárolt/cserélt 11,5 kg-os palackoknak megfelelő mennyiségben fog rendelkezni 
promóciós kuponnal, amellyel játszhat.  
 
Sorsolás és nyeremények: 
 
A Prímagáz Hungária Zrt. megbízásából az A4C Marketing Kft. a székhelyén (1092 
Budapest, Bakáts tér 2.), közjegyző jelenlétében történő nyilvános ajándéksorsolást tart 
a beérkezett promóciós kuponok alapján, ahol kihúzásra kerülnek a kapcsolódó 
nyeremények.  
 
5-5 db nyertes kerül kisorsolásra, összesen tehát 10 db nyertes. 5 db nyertest sorsolunk 
az 1 évre elegendő Arany Fácán sör mennyiségre vonatkozóan, valamint további 5 db 
nyertes sorsolunk az 1 évre elegendő 11,5 kg-os Prímagáz PB-gázpalack mennyiségre. 
 
A sorsolás helyszíne:  A4C Marketing Kft. 1092 Budapest, Bakáts tér 2. 
 
A sorsolás időpontja: 2014. augusztus 8. 10:00 óra 
 
A sorsolás módszere: kézi húzás 
 
Arra az esetre, ha a nyertesek személye nem felelne meg a résztvevők körének, illetőleg, 
a nyeremény átadása adatpontatlansági okokból, vagy a nyertes záró fólia 
bemutatásának hiányából kifolyólag nem lehetséges, 
 

-  10 db tartaléknyertest sorsol az 1 évre elegendő Arany Fácán sörmennyiségre,     
valamint 
- 10 db tartaléknyertest sorsol az 1 évre elegendő 11,5 kg-os Prímagáz PB-gázpalack 
mennyiségre vonatkozóan. 

 
A kizárt nyertes helyébe a sorrendben először kisorsolt tartaléknyertes lép. A 
tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében lépnek érvénybe, abban az esetben, ha 
érvénytelen szelvény kerül kisorsolásra, vagy a nyertes a kihúzott szelvényhez 
kapcsolódó záró fóliát nem tudja bemutatni. 
         
A nyertesek listája a sorsolást követő héttől megtekinthető a Prímagáz Hungária Zrt. 
honlapján, a www.primagaz.hu címen. 
 



 
 
Nyeremények: 
 
5 x 1 évre elegendő (12*6 db 2 literes Arany Fácán sör PET palackban), azaz összesen 
360 db 2 literes Arany Fácán sör (PET palackban) és 5 x 1 évre elegendő (12 db 11,5 kg-
os Prímagáz PB-gázpalack), azaz összesen 60 db 11,5 kg-os Prímagáz PB- gázpalack. 
 
A nyeremény átadása, ill. átvétele: 
 
A nyertesek nyereményeiket kizárólag a promóciós kuponon feltüntetett sorszámú 11,5 
kg-os Prímagáz PB-gázpalack záró fóliájának bemutatását követően vehetik át, amelyek 
meglétét az értesítést követő 14 napon belül igazolniuk kell! (faxon, e-mailben, illetve 
postán).  
A promóciós kuponon feltüntetett és a nyeremény átvételéhez bemutatott záró fólia 
sorszámának egyezni kell! 
A nyeremények átadására a sorsolást követő 90 napon belül kerül sor. A nyeremények 
átadására vonatkozó információkról a Prímagáz Hungária Zrt. és Heineken Hungária 
Sörgyárak Zrt. a sorsolást követően telefonon tájékoztatja a nyerteseket. A Nyertest 14 
napig próbálják meg Szervezők a nyereményeikről értesíteni. Amennyiben az értesítést 
követő 14 napon belül nem tudja a Nyertes igazolni a nyereménye jogosságát, elveszti a 
nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes kap 
kiértesítést. 
 
Prímagáz Hungária Zrt. a nyeremény 11,5 kg-os PB gázpalackokat utalvány formájában 
(Palackkártya) postai úton juttatja el a nyertesek felé.  
  
Heieneken Hungária Sörgyárak Zrt. a nyeremények átadásáról közvetlenül egyeztet a 
nyertesekkel, a nyeremény söröket havonta juttatja el részükre 2014 augusztus 20 és 
2015 július 20 között. (Havonta1*6 db 2 literes Arany Fácán sör PET palackban.) 
 
 
Személyi jövedelemadó: 
 
A Prímagáz Hungária Zrt. és Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. vállalja, hogy a nyertesek 
nevében kifizeti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót, valamint a 
nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó- vagy egyéb esetleges járulékokat.  
 
II. Információ a promócióról: 
 
A hivatalos Játékszabályzat, a nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatója, és a 
promócióban részt vevő Prímagáz partnerek listája megtalálható a Prímagáz Hungária 
Zrt. honlapján, a www.primagaz.hu címen. Információért a Prímagáz Hungária Zrt. 
vevőszolgálata is hívható a 06-40/45-50-50-es telefonszámon (helyi tarifával hívható 
szám). 
 
III. Adatbiztonság: 
 
A beérkezett promóciós kuponok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, a 
sorsolást és adatfeldolgozást az alvállalkozó cég (A4C Marketing Kft. 1092 Budapest, 
Bakáts tér 2.) végzi, felel a sikeres és gondtalan lebonyolításért, valamint kizárólag a 
Prímagáz Hungária Zrt. és Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. számára adhatja ki. 
 
A nyereményjátékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan elfogadják a 
nyereményjáték hivatalos Játékszabályát és Adatkezelési tájékoztatóját, valamint 
tudomásul veszik, hogy:  



a) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai feldolgozását az A4C Marketing Kft. (1092 
Budapest, Bakáts tér 2.) végzi, 

b) a promóció NAIH és NAV felé történő bejelentést a szervező megtette, 

c) a regisztrációval a Játékosok tudomásul veszik, hogy a regisztrációhoz küldött 
személyes adatokat a Prímagáz Hungária Zrt. és Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 
adatbázisba rögzíti, nyilvántartja, feldolgozza, kezeli, valamint a nyereményjáték alatt 
és azt követően promóciós célokra: általános hírlevelek; ill. direkt marketing 
(online/offline) megkeresések küldésére felhasználja.  

d) Az adatszolgáltatás a nyereményjátékban való részvétel feltétele.  

e) A nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Prímagáz Hungária Zrt. és 
Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a nyereményjáték lezárultát követően is 
kezeli/felhasználja promóciós célokra, direkt marketing levelek, megkeresések küldése 
érdekében, az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.  

f) Az adatszolgáltatás az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.  

g) Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül a Prímagáz Hungária Zrt. 
(1117 Budapest, Alíz u. 2.), valamint a Heineken Hungária Zrt. (9400 Sopron, Vándor 
Sándor u. 1.) címre küldött levelében visszavonni, az adatkezelés ellen tiltakozni, a 
személyes adatok törlését, helyesbítését, vagy zárolását kérni, az adatkezelésről 
tájékoztatást kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), vagy bírósághoz 
fordulni. 

h) a Játékosok adatait, nyertességük esetén nevüket, fotójukat és lakcímüket - kizárólag 
a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja.  

 
Szervező fenntartja magának a jogot a promóció hivatalos Játékszabályzatának 
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a 
www.primagaz.hu oldalon értesülhetnek.  
 
A nyertes Játékos a promóciós kupon nyereményjátékba történő visszaküldésével - 
ezáltal a nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg - elfogadja a 
Játékszabályzatot, valamint hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába 
kerüljön. 
 
IV. Egyéb: 
 
A Szervező a postai úton történő kézbesítési hibáiért, vagy késedelméért a felelősséget 
nem vállalja.  
 


