ELŐFIZETNI FŐNYEREMÉNY! - PROMÓCIÓSZABÁLYZAT
A promóció időtartama: 2021. szeptember 13. – 2021. december 13.
Ikt.szám: 1136/13. 09. 2021

1. cikkely – Szervező
Az Előfizetni főnyeremény! promóció szervezője a PRIMA PRESS Kft. (székhelye
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám, Hargita megye, adószáma RO 12212848,
cégbejegyzési száma J19/274/1999), ügyvezető Transversum Kft., kinevezett képviselő Nemes
László Levente (továbbiakban: Prima Press).
A promóció a jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott alapelvek és
előírások szerint zajlik, amely minden résztvevő számára kötelező érvényű. Jelen szabályzat
ingyenesen elérhető bárki számára a www.lapok.ro/szabalyzat weboldalon, valamint a Prima
Press Kft. összes székhelyén és minden munkapontján, a promóció teljes időtartama alatt.
2. cikkely – A szervező fenntartja a jogot a Szabályzat kiegészítésére és/vagy módosítására,
valamint a promóció felfüggesztésére, megszakítására vagy meghosszabbítására, mely
változásokról
a
közönséget
szabályzatkiegészítő
melléklet
formájában
a
www.lapok.ro/szabalyzat weboldalon értesíti. A Szervező a megjelenési naptár lehetőségei
függvényében mind a Szabályzat rövid összegzését, mind a módosításokat megjeleníti a
résztvevő
médiatermékek
nyomtatott
hasábjain
is.
A
változtatások
a
www.lapok.ro/szabalyzat oldalra való feltöltéstől lépnek hatályba, azok tudomásul vétele
teljes egészében a promócióban résztvevő ügyfelek feladata és felelőssége.
3. cikkely – Promóció helyszíne és időtartama
Az Előfizetni főnyeremény! promóció 2021. szeptember 13-án kezdődik, 8 órakor és 2021.
december 13-án ér véget, 16 órakor (továbbiakban: promóció időtartama).
Promóció helyszíne: Szervező, illetve partnerei terjesztési hálózata Románia területén, továbbá
külföldön élő személyek online előfizetés keretében részt vehetnek a promócióban,
amennyiben a Szervező, illetve partnerei romániai terjesztési hálózatának területén élő
szeretteiket kívánják megajándékozni.
4. cikkely – Részvételi jog
A promócióban bárki részt vehet, aki a következőkben leírt feltételeknek eleget tesz
(továbbiakban Résztvevő):
4.1. Részvételre jogosult minden 18. életévét betöltő (az előfizetés megvásárlásakor),
romániai/külföldi lakhellyel rendelkező, természetes- illetve jogi személy (vállalkozók), akik a
promóciós időszakban előfizetnek az 5. cikkelyben felsorolt valamely médiatermékre.
4.2. Akik a fenti termékek megvásárlásakor élnek az ajándékok átvételére vonatkozó jogukkal,
automatikusan elfogadják a jelen Szabályzatot.
4.3. Egy személy akár több előfizetést is vásárolhat.
4.4. A promócióban szereplő ajándékcsomagra azok jogosultak, akik az előfizetési bizonylaton
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fizetőként jelennek meg. Az ajándékcsomagban
kedvezményezettek saját célra nem használhatják fel.

szereplő

ajándékutalványt

a

4.5. A promócióban bárki részt vehet, aki a fenti feltételeknek eleget tesz, függetlenül attól,
hogy milyen csatornán vásárolta meg az előfizetéseket, a Szervező illetve partnerei terjesztési
hálózatában (ügyfélszolgálatok, lapkézbesítők), a Román Postahivatalokban vagy online.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy postán keresztüli rendelések és ajándék kézbesítések
minőségéért, gyorsaságáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
5. cikkely – A promócióban résztvevő termékek
A Szervező portfóliójából a következő 4 márka vesz részt a promócióban, az alábbiakban
feltüntetett, feltételként szolgáló előfizetési időszakokkal:
- 4 hónapos előfizetés a Székelyhon napilapra
- 4 hónapos előfizetés a Krónika napilapra
- 1 éves előfizetés a Nőileg magazinra
- 1 éves előfizetés a Heti Hirdető hetilapra
6. cikkely – A promóció lebonyolítása
Bárki, aki megfelel a 4-es cikkelyben leírt feltételeknek részt vesz a promócióban, elfogadja a
Szabályzatot, tehát jogosult a meghirdetett ajándékcsomagra.
6.1. Az ajándékcsomagot a Szervező saját terjesztési hálózatán belül az előfizetéstől számított
legkésőbb 2 héten belül házhoz szállítja. A Szervező terjesztési hálózatán kívül eső címekre a
Román Posta szállítja házhoz az ajándékot, melynek minőségéért, gyorsaságáért a Román Posta
vállal felelősséget.
6.2. Az ajándékcsomag átvételéhez és érvényesítéséhez, az előfizetési bizonylat valamint
személyazonossági kártya bemutatása szükséges. Ezt követően a Résztvevő kitölti és aláírja az
ajándék átvételéről szóló bizonylatot, melyhez egy GDPR nyilatkozat is társul. Az átvételi
bizonylat kitöltésének, aláírásának megtagadása a promócióból való kizárást és végső soron az
ajándékhoz való jog megszűnését vonja maga után.
Az ajándékcsomag átvételéhez az előfizetőnek a következő személyes adatait kell megosztania
a szervezővel: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail-cím.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy postán keresztüli rendelések és ajándékkézbesítések
minőségéért, gyorsaságáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
A posta részére egy listát (borderou) bocsátunk rendelkezésre, név és cím megadásával, amely
alapján a csomagok kiküldését eszközölni fogják.
7. cikkely - Az ajándékcsomag tartalma, leírása
Az 5. cikkelyben felsorolt termékek bármelyikének megvásárlása esetén a Résztvevő egy az
adott termék, a Szervező márkajelzésével, vizuális azonosítójával megszemélyesített
ajándékcsomagra jogosult, melynek tartalma a következő:
- 1 darab személyesített vászonszatyor
- 1 darab receptgyűjtemény (Médiatál)
- 1 darab 500 grammos betűtészta
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-

1 üveg méz (Székelyhon, Krónika, Heti Hirdető előfizetők esetében 250 grammos vegyes
virágméz, Nőileg előfizetők esetében 150 grammos fűszeres méz)
1 darab továbbadható ajándékutalvány, mely 1 hónapos előfizetésre jogosít fel

7.1. Vászonszatyrokra vonatkozó tudnivalók
A Résztvevő a csomagjában olyan típusú vászonszatyrot talál majd, melynek márkajelzése
megegyezik azzal a márkával, melyre előfizetett. A reklámanyagokon szereplő fehér
vászonszatyor képe csak illusztráció.
7.2. Betűtésztára vonatkozó tudnivalók
A plakáton szereplő betűtészta képe illusztráció. A csomagban 500 grammos betűtészta
található. A Szervező fenntartja a jogot egy esetleges készlethiány esetén, egy hasonló értékű
másik márkára/termékre való kicserélésre.
7.3. Mézre vonatkozó tudnivalók
A plakáton szereplő méz képe illusztráció. A csomagban 250 vagy 150 grammos méz található
attól függően, hogy milyen márkára fizetett elő. A Szervező fenntartja a jogot egy esetleges
készlethiány esetén, egy hasonló értékű másik márkára/termékre való kicserélésre.
7.4. Receptgyűjteményre vonatkozó tudnivalók
A plakáton szereplő receptgyűjtemény képe illusztráció. A kiadvány terjedelme 96 oldal,
formátuma 200*275 mm.
7.5. Ajándékutalványra vonatkozó tudnivalók
Az ajándékutalvány célja, hogy a Résztvevő olvasni szerető ismerősét (továbbiakban
Megajándékozott) megajándékozhassa egy olyan médiatermékre szóló előfizetéssel, melyre
maga is előfizetett. Ennek szellemében az utalványt a Résztvevő nem használhatja fel saját
részre, nem hosszabbíthatja meg vele a saját pl. 4 hónapos előfizetésének időtartamát. Az
ajándékutalvány 1 hónapos előfizetésre jogosítja fel a Megajándékozottat.
Az ajándékutalvány érvényesítéséhez a Megajándékozottnak a következő lépéseket szükséges
megtenni:
1. Felhívni ügyfélszolgálatunkat a 0726-720517-es telefonszámon, és bediktálni a
Résztvevő és a Megajándékozott nevét, címét és telefonszámát.
2. Az ajándékutalvány csak olyan előfizetésre használható fel, amelyre a Résztvevő maga
is előfizetett. (Pl. 4 hónapos Székelyhon előfizetéshez egy darab 1 hónapra szóló,
továbbadandó Székelyhon előfizetés jár.)
3. A Résztvevő olyan ismerősének adhatja tovább az utalványt, aki 2021. januárjától nem
rendelkezett az adott termékre előfizetéssel. A Megajándékozott, amennyiben
megfelel a feltételeknek 2022.03.31-ig válthatja be az utalványt. Az ajándék előfizetés
házhozszállítása esetében a 6.1.-es cikkely szerint járunk el.
7.6. A fenti ajándékokat egy közös személyesített dobozban veheti át a Résztvevő.
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7.7. Az ajándékot saját terjesztési hálózatunkban az előfizetésen szereplő címre lapkézbesítőink
segítségével szállítjuk ki, ahol a Résztvevő személyesen átveheti az ajándékot. Amennyiben a
Résztvevő nem tartózkodik otthon, az ajándékot átveheti az adott címen élő háztartás másik
tagja is, személyazonosságival igazolva magát, és felmutatva az előfizetési bizonylatot.
Amennyiben a Résztvevőt két megkeresést követően sem találjuk otthon, az előfizetést követő
két hétig jelentkezhet ügyfélszolgálatunkon az ajándék átvétele ügyében, magával hozva az
előfizetési bizonylatot. A két sikertelen megkeresést követően megszűnik a Szervező
házhozszállítási kötelezettsége.
Abban az esetben, ha az ajándékcsomagot nem lehetett átadni a Szabályzat által előírt
feltételek szerint, a Szervező fenntartja a jogot az illető ajándékcsomag visszavonására.
8. cikkely – Sorsolás
A sorsoláson részt vesz mindenki, aki megfelel a 4-es cikkelyben leírt feltételeknek.
Amennyiben 2021. 10. 25. (2021. 10. 24., 23:59) előtt fizet elő, úgy részt vesz az első sorsoláson,
viszont az ezt követő dátumokon előfizetők csak a második sorsoláson vehetnek részt.
Az első sorsolás nyerteseinek nevei visszakerülnek, így ők a második sorsoláson is részt
vehetnek.
A promóció időtartama alatt két sorsolásra kerül sor:
a) 2021. 10. 25. – kisorsolandó termékek: 3 szett autógumi (max. 1755 Ron+TVA/szett), 20
darab kotyogós kávéfőző (40 Ron+TVA/darab), 20 darab megszemélyesített felnőttgyermek kötényszett (65 Ron+TVA/darab).
- Az autógumi szettek nyerteseinek, a kapcsolatfelvétel során meg kell adniuk a saját
gépjárművük típusát, hogy annak megfelelő autógumit kaphassanak ajándékba.
Továbbá a nyertesenként meghatározott keretösszegen felüli költség a nyertest terheli.
Amennyiben a keretösszeg nem kerül elköltésre, a Szervezőnek nem áll módjában
megtéríteni a különbözetet.
- A kötényszettek esetében a nyertes olyan megszemélyesítéssel ellátott kötényszettet
kap, melynek márkajelzése megegyezik azzal a márkával, melyre előfizetett.
b) 2021. 12. 13. – kisorsolandó termékek: 3 darab wellness hétvége (Székelyudvarhely:
Septimia Hotel&Spa Resort, Csíkszereda: Hunguest Hotel Fenyő, Tusnádfürdő: Hotel
Ozon), 1 darab egyiptomi luxusutazás.
8.1. Wellness hétvégékre vonatkozó tudnivalók
A székelyudvarhelyi Septimia Hotel&Spa Resort wellness hétvégéjének nyertese a következő
szolgáltatás birtokába jut: 2 éjszakás wellness hétvége, 4 fő részére, félpanziós ellátással és
wellness használattal a székelyudvarhelyi Septimia Hotel&Spa Resortban. A nyeremény
összértéke 2520 Ron+TVA.
A csíkszeredai Hungest Hotel Fenyő wellness hétvégéjének nyertese a következő szolgáltatások
birtokába jut: 3 éjszakás wellness hétvége, 4 fő részére, félpanziós ellátással és wellness
használattal a csíkszeredai Hungest Hotel Fenyőben. A nyeremény összértéke 3600 Ron+TVA.
A tusnádfürdői Hotel Ozon wellness hétvégéjének nyertese a következő szolgáltatások
birtokába jut: 2 éjszakás wellness hétvége, 4 fő részére, félpanziós ellátással és wellness
használattal a tusnádfürdői Hotel Ozonban. A nyeremény összértéke 2000 Ron+TVA.
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A felsorolt szolgáltatásokon kívüli más termékek / szolgáltatások igénybevétele esetén a
költség a nyertest terheli.
8.2. Utazási utalványra vonatkozó tudnivalók
Az egyiptomi utazást a 2022-es évben lehet felhasználni, mely 2 fő részére, teljes ellátást
biztosít, 7 éjszakára, 5*-os szálláshelyen, a nyertes által meghatározott időpontban. A pontos
részletek egyeztetése érdekében, a nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot az utazási irodával:
Word Travel Shop, Marosvásárhely, Aurel Filimon 17. szám. A járvánnyal kapcsolatos
korlátozások befolyásolhatják a szervezett utakkal kapcsolatos részleteket, ezekért a
változásokért a Prima Press nem vállal felelősséget. A felsorolt szolgáltatásokon kívüli más
termékek / szolgáltatások igénybevétele esetén a költség a nyertest terheli. A nyeremény
összértéke 6000 Ron+TVA.
A nyereményjáték nyertesei nem kérhetik a nyeremények ellenértékét, a nyeremények más
specifikációjú termékekre sem cserélhetőek. Abban az esetben, ha valamelyik nyereményt nem
lehetett átadni a Szabályzat által előírt feltételek szerint, a szervező fenntartja a jogot az illető
nyeremény visszavonására.
Abban az esetben, ha különböző okokból egyes nyeremények nem találnak gazdára, a Szervező
fenntartja a jogot arra, hogy kevesebb nyereményt adjon át, a többi nyeremény a birtokában
marad. A nyertesek tájékoztatása során a szervező felkéri a nyerteseket személyes adataik
feldolgozására és felhasználására. Jelen Szabályzat értelmében és a nyertes nyilatkozata
alapján, a Szervező nyilvánosságra hozhatja a nyertes nevét a Szervező fél kiadványaiban.
9. cikkely – Viták rendezése
Szervező és résztvevők között esetlegesen felmerülő viták kezelése közös megegyezéssel
történik. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, a viták rendezése a Szervező székhelye
szerinti illetékes bíróság feladata.
A promóciókkal kapcsolatosan felmerülő panaszokat írásban lehet megtenni, a kárt okozó
eseménytől számított öt munkanapon belül. A panaszokat a pr@szekelyhon.ro e-mail címre
kell eljuttatni. A panaszokat a szervező által kijelölt bizottság, 48 órán belül (ünnepnapok és
hétvége esetén 72 órán belül) megvizsgálja. Az eset megvizsgálása után a választ írásban, emailben juttatják el az észrevételt megfogalmazó félnek.
10. cikkely – A szervező felelőssége
A szervező nem vállalja a felelősséget az előfizetésre vonatkozó tulajdonjog fölötti vitákért, az
előfizető kapcsolatfelvételének meghiúsulásáért, az előfizető távolmaradásáért, az előfizetési
bizonylat elvesztésért, rosszul kitöltött, javított, átírt, kitörölt, kiolvashatatlan vagy hibás
adatokkal ellátott, stb. előfizetési bizonylatokért, valamint az olyan bizonylatokért, melyeket
olyan személyekre állítottak ki, akik nem vehetnek részt a promócióban. A szervező nem vállalja
a felelősséget az ajándékcsomagokban okozott károkért, ezek elvesztéséért (beleértve a postai
úton történő kézbesítéseket is) azok átadása után. A nyeremények és a promóciós termékekre
vonatkozó teljes felelősség minden esetben, kizárólag a gyártókat/szolgáltatókat terheli,
ezekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
11. cikkely – Személyes adatok kezelése (Európai Unió 2016/679)
A promócióba való belépés által a Résztvevők beleegyeznek abba, hogy személyes adataik
bekerülnek a szervező fél adatbázisába az előfizetők kilétének könnyebb beazonosítása miatt.
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A promóció befejeztével az összes személyes adatot egy arra felruházott szakmai csoport
megsemmisíti. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyek felhasználását engedélyezik a
résztvevők egyéb marketingpromóciók céljára is.
A promócióban résztvevő személyek felhatalmazást adhatnak a Szervezőnek arra, hogy
személyes adataikat felhasználják más alkalmakkor is: promóciós tárgyakat vagy információkat
kapjanak postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs
csatornákon, amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek. Abban az esetben, ha a
Résztvevők személyes adataik felhasználása mellett döntenek, a fenti módon bármikor
információkat kaphatnak a Szervező egyéb promócióiról és tevékenységeiről is. Abban az
esetben, ha a résztvevők a jövőben nem szeretnének promóciós tárgyakat és információkat
kapni postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs csatornákon,
amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek, akkor egy aláírt és dátummal ellátott írásos
kérvényt kell eljuttasanak a pr@szekelyhon.ro e-mail-címre vagy a Szevező fél székhelyére
(Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám, Hargita megye). Ezt követően legtöbb 15
napon belül egy, a kérésről szóló dokumentumot és egy válaszlevelet fognak kapni a
Szervezőtől.
A szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a promócióban résztvevő előfizető személyes
adatait (vezetéknév, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, személyi szám) az
ajándékcsomagok átadása, valamint az esetleges fellebbezések miatt. Az esetleges
fellebbezéseket pr@szekelyhon.ro e-mail-címre kell eljuttatni, egy ilyen dokumentum
megírásával pedig az aláíró fél vállalja személyes adatainak (vezetéknév, keresztnév, lakhely,
telefonszám, e-mail-cím, személyi szám) felhasználását a válaszadás érdekében.
A résztvevő által aláírt és dátummal ellátott kérvényében felszólíthatja a Szervezőt azon
információk közlésére, hogy személyes adatait felhasználja-e vagy sem. A Résztvevő
ugyanakkor kérvényezheti az adatok helyesbítését, aktualizálását, blokkolását, törlését vagy
név nélküli felhasználását abban az esetben, ha azok a törvény által eltérően vannak
felhasználva. A Szervező köteles az adatokat a hatályos EU 2016/679-es szabályzata alapján
kezelni, informálni a résztvevőt adatai felhasználásáról, hozzáféréséről, az adatok felülírásáról,
valamint azt az igazságszolgáltatási szervekkel megosztani.
A fenti jogok gyakorlása írásban lehetséges a Prima Press Kft.-nek (Székelyudvarhely, Bethlen
Gábor utca 55. szám, Hargita megye, adószáma: RO12212848, cégbejegyzési száma:
J19/274/1999) küldött beadvánnyal, melyre a kézhezvételétől számított 15 napon belül a
Szervező válaszadásra köteles.
12. cikkely – A promóció megszűnése
Jelen promóció határidő előtt csak vissmajor esetén szűnhet meg, vagy a hatályos jogszabályok
változása esetén, melyek lehetetlenné teszik a promóció folytatását többletköltséget vonva a
Szervező számára.
13. cikkely – Jogalapok
Jelen promóció a 99/2000-es számú Kormányrendelet és 2016/679-es számú Európai
Parlament Szabályzata alapján kerül megrendezésre.
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14. cikkely – Adók és járulékok
Szervező felelőssége kiszámolni, visszatartani és befizetni a nyereményekkel kapcsolatos
személyi adókat a 227/2015. adótörvény alapján. Minden egyéb adóügyi vagy más
kötelezettség kizárólag a nyertest terheli.
15. cikkely – A promóciószabályzat
A promóció szabályzatát ingyenesen elérhetővé teszi a Szervező a www.lapok.ro/szabalyzat
weboldalon. A népszerűsítő promócióban való részvétellel a résztvevők biztosítják a szervezőt
arról, hogy elolvasták és megértették a szabályzatot, illetve egyetértenek és tiszteletben tartják
azokat.
Prima Press Kft.
ügyvezető: Transversum Kft.
képviseli: Nemes László Levente …………………………………………….
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