
 
 
 

RM Kapu Kft. „Visszanyerem-2023” nyereményjáték  

Játékszabályzat 

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az RM Kapu Kft. 

által üzemeltetett www.rmkapu.hu weboldalon és hivatalos Facebook oldalon megjelenő 

valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett 

egyedi feltételekkel. 
 

A Játékok szervezője az RM Kapu Kft. továbbiakban Szervező, (7633, Pécs, Szőnyi Ottó. 

u. 6./A, adószám: 26581022-2-02, cégjegyszékszám: 02-09-084045, ügyvezető: Roczkó 

Milán) 

 

 

 

1. A játékban résztvevő személyek 
 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és 

magyarországi érvényes lakcímmel rendelkező magányszemély (továbbiakban: Játékos). 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 

együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 

képviselője járhat el.  

A játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint azok közeli hozzátartozói.  

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül vagy közvetetten közreműködő cégek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói. 

• azon nem természetes személyek, akik nem rendelkeznek érvényes Magyar 

lakcímmel. 

• azon természetes személyek, akiket a szervező saját hatáskörében kizár a játékban 

való részvételből. 

2. A játék leírása 

A játékban részt vehet minden Játékos, aki 2023.01.01. – 2023.12.23. között vásárol 

motoros meghajtású lakossági garázskaput a fentnevezett időszakban a Szerveztőtől, és 

ezt számlával igazolni tudja, illetve megfelel az 1. pontban feltűntetett feltételeknek. A 

játék részletei a www.rmkapu.hu/nyeremenyjatek oldalon tekinthetők meg.  

http://www.rmkapu.hu/nyeremenyjatek


 
 

 

3. A játék időtartama 

Játék időtartama: 2023.01.10. 0:00-tól, 2023.12.23. 24:00-ig tart. 

Sorsolás időpontja: 2024. 01.08. 11:00-kor a Szervező telephelyén. (7632, Pécs, 

Északmegyer dűlő 2.) 

 

4. Jelentkezés a játékra 

A játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt: 

• Motoros működésű lakossági garázskaput vásárolnak a szervezőtől. 

• Ezt számlával igazolni tudják. 

• Megfelelnek az 1. pontban foglaltaknak. 

• Aláírásukkal hozzájárulnak a játékban való részvételhez és kitöltik a jelentkezési 

lapot 

• Elfogadják a játékszabályzatot, és az adatkezelési nyilatkozatot. 

• Nem jelezték írásban, hogy nem kívánnak részt venni a játékban. 

 

5. Nyeremények 

Az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki a játékban résztvevők között: 

1. 1 db Bruttó 300 000 Ft értékű utólagos kedvezmény, (továbbiakban: 

főnyeremény) amit a játék időtartama alatt vásárolt termék árából, utólag írunk 

jóvá. 

2. 1 db Hörmann Homee Brain báziskocka (cikkszám: 4510463) listaára: 123000 Ft. 

https://hormannwebaruhaz.hu/termekek/hormann-homee-brain/321 

3. 1 db Sonax kapulap-ápoló csomag (cikkszám: 4020356) listaára 23800 Ft. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók.  

A nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a 

nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges 

járulék megfizetése a nyertest nem terheli. 

  

https://hormannwebaruhaz.hu/termekek/hormann-homee-brain/321


 
 

6. Sorsolás 
 

A sorsolás a Szervező (Pécs 7632 Északmegyer dűlő 2 sz. alatti) irodájában, a fent 

megadott időpontban, 3 főből álló sorsolási bizottság előtt fog lezajlani, melyről hivatalos 

jegyzőkönyv készül. A sorsolást a szervező a hivatalos Facebook oldalán élőben is közvetíti. 

Nyereményenként 1 nyertest sorsolunk ki. 

 

 

7. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket minden esetben e-mailen és telefonon is értesítjük, ha valaki azonban 

mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett Nyertesek között felismeri magát, 

kérjük, jelentkezzen az iroda@rmkapu.hu e-mail címen neve, postacíme, vásárlást igazoló 

bizonylat bizonylatszáma megadásával. 

 

8. A nyeremények kézbesítése 

A kisorsolt „főnyeremény” utólagos kedvezmény, melynek értékét a Szerevező, a sorsolást 

követő 15 munkanapon belül a nyertes „Játékos” bankszámlájára átutalással rendezi. 

A Nyeremény készpénzben nem adható a Játékos részére. 

 

A másik két kisorsolt tárgynyeremény (lásd nyeremények (5.pont) 2. és 3. alpont) a 

Szervező telephelyén (7633 Pécs, Északmegyer dűlő 2.) kerül átadásra személyesen a 

kisorsolásra kerülő nyerteseknek. A nyeremények készpénzre, és más termékre át nem 

válthatók, más személyre át nem ruházhatók. 
 

A Játékos köteles együttműködni a Nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. 

Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a 

továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe. Ebben az esetben a Pótnyertes 

lép a Nyertes helyére, és a Nyeremény átadását a Pótnyertes értesítését követően a 

Szervező, a fentieknek megfelelően juttatja el. Pótnyertes esetén a „főnyeremény” átadása 

30 naptári nappal meghosszabbítható az eredeti (2024.01.15.-i határidőhöz képest). 

 

 
9. Adatkezelés 

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy 
 

• megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, bankszámlaszám, telefonszám) a 

Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden 

további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a 

nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást 

követő 1 évig; 

• a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 

Szervező kezelje. 
 

A nyertes Játékosok tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó 

sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre 

kerülnek.  



 
 
Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival 

kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli 

felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban 

postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek 

kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a 

Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott 

valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt 

gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. 
 

Az Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, 

bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.  

 

 

 

10. Felelősségkizárás 

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Értesítési, Nyeremény kézbesítési késedelemért a Szervező nem vállal 

felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt 

követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és 

minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását 

a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a 

Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

 

11. Egyéb 
 

A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és 

feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét 

(kizárólag a település megjelölésével) a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő 

weboldalán és Facebook oldalán, a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. 

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 

A Szervező a Nyeremény átadását megtagadhatja, illetve a játékból kizárhatja azon 

Játékost, aki a megvásárolt termék számlán szereplő végösszegét a Játék lezárásáig, nem, 

vagy nem teljes egészében fizette meg.  

Kelt: Pécs,2022.12.19. 

RM Kapu Kft – Roczkó Milán  

Ügyvezető 
 


