
„ JOHN DEERE PROMÓCIÓS SAPKA NYEREMÉNYJÁTÉK” 
JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 A Sorsolásban részt vehet bárki (a KITE Zrt. munkavállalóit kivéve), aki vásárol a KITE Zrt. 
Webshopjában (webshop.kite.hu) 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 31. között. 

  A Sorsolásban részt vehet minden 14. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel 
rendelkező természetes személy, aki a megrendelés leadásakor jelentkezik a „John Deere 
promóciós sapka nyereményjáték” pályázatra és elfogadja a Játék kapcsán annak 
Játékszabályzatát, valamint az Adatvédelmi szabályzatot, melyeket a játékra való 
jelentkezéssel minden további feltétel nélkül elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el. 

 Azon vásárlók között, akik érvényes megrendelést adtak le, kisorsolásra kerül egy zöld John 
Deere baseball sapka, amelyre a nyertes kérésének megfelelő szöveg (maximum 15 karakter) 
kerül hímzésre.  

 A KITE Zrt. a Sorsolást követő 5 munkanapon belül, a nyertes által a megrendeléskor megadott 
telefonszámon felhívja, és a megadott e-mailben megkeresi a nyeremény átvételével 
kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. 

 Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen, 
akkor a KITE Zrt., illetve megbízottja a hívástól számított további négy (4) naptári napon belül 
újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre telefonon, illetve e-mail útján. 
Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 7 napon belül nem jelentkezik, vagy nem 
érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű. 

 Ha a nyereményre jogosult személy bármilyen okból kizárásra kerül, a KITE Zrt. fenntartja 
magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a résztevők közül új nyertest sorsoljon ki, 
aki megkapja a nyereményt. 

 A KITE Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyertes által megjelölt szöveg nem tartalmazhat jóízlést 
és közerkölcsöt sértő, törvényben tiltott gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmat (nem kelthet 
gyűlöletet más személyek, nemek, népek, nemzetek, kisebbségek /pl. nemzeti, etnikai/, 
egyházi vagy vallási csoportok ellen). Nem tartalmazhat továbbá erőszakos szöveget, nem 
sérthet személyiségi jogokat. 

 A résztvevők hozzájárulnak, hogy a KITE Zrt. a nyereményt nyilvános program keretében adja 
át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási 
médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. 
Ennek megfelelően a nyertes hozzájárul nevének és fényképének nyilvánosságra hozatalához, 
valamint ahhoz, hogy a róla készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket, a KITE Zrt. 
díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média 
interjú céljából. 

 Az átvett nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem 
értékesíthető tovább, és nem ruházható át. A nyeremények készpénzre nem váltható. 

 A KITE Zrt. fenntartja magának a jogot jelen szabályok módosítására, ill. kiegészítésére. 

 További információkért kérdéseiket megküldhetik a webshop@kite.hu e-mail címre. További 
információk a www.kite.hu, www.webshop.kite.hu illetve a www.facebook.com/kitezrt 
oldalon olvashatók. 
 

http://www.facebook.com/kitezrt

