PROMÓCIÓS KAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
" PedigreeT&CsActivation"
Szervező:Mars MagyarországÉrtékesítő Bt.
A promóció időtartama: 2017.04.24. -2017.06. 18.

1. cikkely – A szervező
1.1 A " Pedigree T&Cs Activation" promóciós kampány (a
továbbiakban a "Promóció") szervezője a Mars Magyarország Értékesítő Bt.
("Szervező"), mely társaság a magyar törvényeknek megfelelően
bejegyzett, székhelye: Magyarország (ország), Budapest (város) Bocskai út
134-146 (utca, házszám), cégjegyzékszáma: 01-06-118371 adószáma:
28284202-2-44.
1.2 A promóció ezen Szabályzat (a "Szabályzat") alapján kerül
lebonyolításra, mely minden résztvevő számára kötelező érvényű.
1.3 Résztvevők a Promócióban való részvétellel automatikusan elfogadják
jelen Szabályzatot, annak minden feltételével egyetértenek és magukra
nézve kötelezőnek tekintik.

2. cikkely – A Promóció időtartama
2.1. A promóciós kampány Magyarország teljes területén, 2017. április 24.
00:00:01 és 2017. június 18. 11:59:59 között kerül lebonyolításra.
3. cikkely – Hivatalos Promóciós Szabályzat
3.1. A Promóció Hivatalos Szabályzata a promóció időtartama alatt minden
résztvevő számára ingyenesen elérhető elektronikus formában a Pedigree
weblapon keresztül: http://pedigree.hu/

3.3. A Promóció a Szervező döntése szerint szabadon nyilvánosságra
hozható, akár hirdetéseken és/vagy tájékoztató anyagokon keresztül. Az
ezekben megjelenő információk minden esetben jelen Szabályzat szerint
értelmezendők.
3.4. A Szervező fenntartja azon jogát, hogy a Szabályzatot módosítsa
és/vagy kiegészítse, illetve a Promóciót felfüggessze és/vagy megszakítsa
és/vagy megszüntesse, a résztvevők számára bármely rendelkezés
megváltoztatásával kapcsolatban biztosított előzetes értesítés alapján.
Bármely, a Szabályzatot értintő változtatást és/vagy kiegészítést
függelékként csatolni kell a Szabályzathoz a Pedigree weblapon http://pedigree.hu/ - keresztül publikálva.
4. cikkely – Részvételi jogosultság
4.1. A Promócióba kizárólag olyan magánszemélyek ("Résztvevők")
regisztrálhatnak, akik a regisztráció pillanatában 18. életévüket betöltötték.
4.2. A Promócióban nem vehetnek részt a következők:
- a Mars MagyarországÉrtékesítő Bt., illetve disztribútorainak almazottai,
- a Promóció szervezésében és lebonyolításában részt vevő bármely társaság
és szervezet munkatársai.
A fentiekben leírt személyek rokonai (gyermekek, szülők, testvérek,
házastársak) szintén kizárásra kerülnek a Promócióból.
5. cikkely - Regisztráció
5.1. A Promócióban kizárólag a Pedigree weboldalon regisztrált
felhasználók vehetnek részt.
5.2. A Promóció záró időpontját követően Szervező semmilyen
körülmények között nem felelős Promóció folytatásáért és nem kötelezhető
annak további biztosítására a nyilvánosság számára.
6. – A Promóció nyereményei
6.1. A Promóció során a következő nyeremények kerülnek odaítélésre a 7.
cikkelyben foglalt mechanizmus szerint:
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8 ”Egy évig mi etetjük a kutyádat!” nyeremény

Kis testű kutyáknak
Termékazonosító
Doboz
Pedigree Mini szárazeledel marhahússal és zöldségekkel 12Kg
12
Pedigree Tasty Bites Chewy Cubes
3
Pedigree Tasty Bites Chewy Slices
3
PedigreeTasty Bites Crunchy pockets
3
Pedigree alutasakos eledel marhahússal
4
Pedigree alutasakos eledel felnőtt kutyáknak 24*100g vegyes
4
Pedigree alutasakos eledel bárányhússal
4
Pedigree alutasakos eledel pulykával és répával
4
Pedigree C&T Dentastix 7 darabos MV 110g
5
Pedigree Alutasak-katalógus
1
Pedigree Denta katalógus
1
Közepes termetű kutyáknak
Termékazonosító
Doboz
Pedigree szárazeledel marhahússal és baromfihússal 15kg
12
Pedigree Tasty Bites Chewy Cubes
3
Pedigree Tasty Bites Chewy Slices
3
PedigreeTasty Bites Crunchy pockets
3
Pedigree alutasakos eledel marhahússal
4
Pedigree alutasakos eledel felnőtt kutyáknak 24*100g vegyes
4
Pedigree alutasakos eledel bárányhússal
4
Pedigree alutasakos eledel pulykával és répával
4
Pedigree C&T Dentastix 7 darabos MV 180g
5
Pedigree Alutasak-katalógus
1
Pedigree Denta katalógus
1
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6.2. Minden nyeremény maximum 157 euro + ÁFA értékű, nyeremények
összértéke 1253 euro + ÁFA.
6.3 A Szervező kifejezett ezirányú döntése hiányában a Promóció
nyereményei sem más termékekre, vagy szolgáltatásokra nem cserélhetők,
illetve készpénzre nem válthatók.
7. cikkely – A Promoció működési mechanizmusa
7.1.A Promócióba való érvényes belépés feltételei
A Promócióban való részvételre irányuló érvényes regisztrációhoz a
résztvevők a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:
(1) A résztvevő a 4. cikkely rendelkezései szerint jogosult kell legyen a
részvételre;
(2) A jelentkezés kizárólag online formában lehetséges , Pedigree
weboldalon -http://pedigree.hu/ keresztül.
7.2. A mechanizmus
Vásároljon legalább két, különbőző típusúPedigree terméket (nedves táp, száraz táp,
jutalomfalatok) legalább 3,1 EURO értékben, majd a Pedigree weboldalon keresztül
töltse fel a vásárlást igazoló bizonylat fotóját. Így esélye nyílik, hogy megnyerje a tíz
“Egy évig mi etetjük a kutyádat!” díj egyikét.
7.3. A nyeremények érvényesítése. A nyertesek nyilvánosságra hozatala
7.3.1. A Promóció nyerteseinek kiválasztását követően Szervező érvényesíti
a nyereményeket, mely eljárás során a fent leírt mechanizmus alapján
ellenőrzi, hogy a Résztvevők a regisztrációjukkor megfeleltek-e a
Promócióban való részvétel feltételeinek.
Ennek során a Résztvevő nyertesként való elismeréséhez a következő
feltételeknek mindegyikének meg kell feleljen:
(1) A Résztvevő jogosult a Promócióban való részvételre a 4. cikkely
rendelkezései alapján;
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(2) Eleget tesz a 7.1 cikkelyben foglalt összes regisztrációs feltételnek;
(3) A Résztvevő képes bizonyítani a feltöltött fotók hitelességét, mely feltétel
teljesítésének hiánya egyértelműen a nyereményre való jogosultság
elvesztését eredményezi, így a nyertes a nyereményt nem kaphatja kézhez.
(4) Nyertesként való elismeréshez a Résztvevő, a nyereménnyel kapcsolatos,
telefonon keresztül történő értesítését követően 5 napon belül Szervező
számára rendelkezésre bocsátja a kapcsolatfeltélekor kért információkat.
A nyertesek nyilvánosságra hozatala a Pedigree weblapon http://pedigree.hu/. való közzététellel történik, az érvényesítést követő 14
munkanapon belül, amennyiben a fent említett kizáró okok egyike sem lép
fel. A nyertes a nyereményt postai futárszolgálat által kézbesítve kapja
kézhez maximum 30 munkanapon belül a sikeres érvényesítési eljárást
követően.
7.3.2. A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal kapcsolatos
bámely hiba és/vagy mulasztás nem róható fel Szervező hibájaként, a
Résztvevők által megadott adatok pontossága kizárólag saját felelősségük
tárgyát képezi. Szervezőt nem terheli felelősség amennyiben egy kijelölt
nyertessel a hibás, vagy hiányos adatok miatt a kapcsolatfelvétel nem
lehetséges.
8. cikkely – Költségek és adózás
A Szervező vállalja hogy magyar állampolgárok számára a nyereményt
terhelő jövedelemadót a magyar adótörvényekkel összhangban visszatartja
és átruházza, minden egyéb természetű, a nyeremény elnyeréséből adódó
kötelezettség a nyertest terheli.
9. cikkely - A felelősség korlátozása
9.1. A Szervező jogosult bármilyen szükséges intézkedés megtételére a
rendszert érintő csalási kísérlet, vagy bármilyen egyéb befolyásolási
próbálkozás esetén, amelyek a kapmány lefolyására hatással lehetnek.
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9.2. Regisztrációval kapcsolatos érvényességi eljárás esetén a Szervező
döntése minden esetben végleges.
9.3. A Szervező nem vállal felelősséget a következő esetekben:
1. hiányos és/vagy ellentmondásos módon előterjesztett ügyekben;
2. Felhasználók email-címével, illetve telefonszámával kapcsolatos jogi
kérdések, melyek a hivatalos Pedgree weboldalon megadásra kerültek a
regisztráció során.
3. A nyertesek által megadott adatokban szereplő hibákért;
4. A Szervezőt nem terheli felelősség, amennyiben a nyertes bármely okból
képtelen a nyeremény átvételére. A nyertes kizárólagos felelőssége eleget
tenni minden olyan jogi kötelezettségnek, hatósági bejelentésnek, amely a
nyeremény birtokba vételéhez szükséges, illetve az ezzel kapcsolatos
dokumentációk biztosítása. Szervezőnek semmiféle anyagi, vagy egyéb
kötelezettsége nincs a fentiekben kifejtetteket meghaladóan.
5. Szervezőt nem terheli felelősség a nyeremények kiszállításában
bekövetkező bármilyen késedelem esetén, amelyet a szállítási szolgáltatás
késedelmes teljesítése okoz;
6. A Pedigree weboldal -http://pedigree.hu/ technikai meghibásodása esetén
7. Amennyiben a Résztvevő elveszíti belépési adatait, és a weboldalon
működő jelszóemlékeztető a résztvevő email-fiókjának zárolása, vagy
bármilyen egyéb hibából eredően nem használható.
8. Helytelen számítógép-használatból eredő hibák esetén (áramkimaradás,
vagy az operációs rendszer hibájából történő adatvesztés esetén,
vírusfertőzés okozta problémák esetén, illetve a promóció bármilyen
rosszindulatú befolyásolására a résztvevő által tett kísérlet esetén).
9. Bármilyen szituáció esetén, amelyben egyes regisztrált résztvevők
részben, vagy teljesen képtelenek rész venni a játékban, minden olyan
esetben, amikor ez olyan körülményekből ered, amelyek túlmutatnak a
Szervezőtől ésszerűen elvárható gyakorlattól.
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10. Amennyiben a Résztvevő nem képes a Promócióban való részvétel
összes feltételének megfelelni, mely hiba a nyeremény elnyeréséből kizárja.
9.4. Résztvevők végleges érvénnyel elfogadják Szervező összes döntését a
nyertesekkel kapcsolatban. Szervezőnek jogában áll kizárni bármely
résztvevőt, akik nem teljesítik a Promócióban való részvétel feltételeit,
illetve azokat, akikkel kapcsolatban bizonyítékok merülnek fel a Promóció
elleni bármilyen jellegű szabotálásával, vagy kötelességszegéssel
kapcsolatban. Résztvevők vállalják, hogy Szervező számára rendelkezésre
bocsátják releváns elérhetőségi adataikat (név, cím, telefonszám).
10. cikkely – Személyes adatok kezelése
10.1 A Promócióban való regisztrációval és részvétellel Résztvevők
kinyilvánítják, hogy egyetértenek az itt szereplő rendelkezésekkel és
beleegyeznek, hogy személyes adataik a Mars Magyarország Értékesítő Bt.
által adatbázisban eltárolásra és feldolgozásra kerüljenek (személyesen,
vagy képviselői, illetve partnerei által) a különböző célú felhasználásra,
mint: a nyeremények átadásának lebonyolítása, a nyertesek által megadott
adatok érvényességének vizsgálata, fogyasztói szokások vizsgálatát célzó
statisztikai kimutatások, különböző marketing célzatú tevékenységek,
úgymint a Mars Magyarország Értékesítő Bt. adatbázisában szereplő
személyek informálása a törvény által engedélyezett csatornákon
(levélküldés, email, SMS) egyéb, a Szervező által a jövőben végzett más
tevékenységek vonatkozásában, különböző reklámok, tájékoztató anyagok
és/vagy promóciós tárgyak és/vagy termékminták továbbítása
Résztvevőnek.
Szervező kinyilvánítja, hogy a személyes adatok - saját képviselői
kivételével - harmadik fél számára nem kerülnek átadásra.
10.2 A Promócióba való belépéssel Résztvevő kinyilvánítja, hogy egyetért az
itt felsorolt rendelkezésekkel és beleegyezik, hogy amennyiben megnyerik
valamelyik díjat, nevük, lakóhelyük (város) és az általuk nyert díj
nyilvánosságra kerül, a Szervező részéről minden további kötelezettségtől,
illetve fizetségtől mentesen.
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10.3 A Mars Magyarország Értékesítő Bt. vállalja, hogy az érintett személy
által aláírt és megfelelően keltezett, a 1113 Budapest, Bocskai út 134-146
címre írásban megküldött kérelemre, évente egy alkalommal,
térítésmentesen tájékoztatást nyújt az érintett adatainak felhasználásáról,
vagy kérésre megszünteti azok kezelését. Továbbá a Mars Magyarország
Értékesítő Bt., törölhet, módosíthat, frissíthet, vagy anonimizálhat minden
olyan adatot, amelyek kezelését a magyar törtvények nem teszik lehetővé.
10.4 Szervező vállalja, hogy aláveti magát a vonatkozó magyar
törtvényeknek amelyek a Résztvevők személyes adatainak nyilvántartására
vonatkoznak, úgy a Promóció időtartama alatt, mint azt követően. Ennek
értelmében Szervező garantálja Résztvevők személyes adatainak védelmét
a promóció alatt és, hogy azokat a törvényeknek megfelelően használja.
10.5 A Versenyben részt vevők számára a magyar törtvények által garantált
a személyükre vonatkozó védelem a személyes adataikkal való szabad
rendelkezésre, ennek értelmében kifejezetten a következő jogok:
- Az adatokhoz való hozzáférés joga, aminek értelmében az adatkezelés
alanyai Szervezőtől kérésre, díjmentesen, évi egy alkalommal megerősítést
kaphatnak adataik Szervező általi felhasználásának tényéről.
- A felszólalási jog, amely szerint az érintettnek bármikor jogában áll
tiltakozni adatainak felhasználása ellen, jogszerűen, megfelelően jogos
indokkal, sajátságos helyzetére való hivatkozással, amennyiben ez nem
mond ellen a törvényi szabályozásnak.
- A beavatkozás joga, amely szerint érintettnek joga van az alábbiakat
díjmentesen igényelni Szervezőtől:
a) szükség esetén olyan adatok korrigálása, frissítése, blokkolása, vagy
törlése, amelyek kezelése nem felel meg a törvényességi elvárásoknak,
különös tekintettel a hibás, vagy hiányos adatokra;
b) olyan adatok anonimizálása, amelyek kezelésére, feldolgozására a
törvény nem ad felhatalmazást;
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c) minden olyan harmadik fél értesítése az a) illetve b) ponttal kapcsolatos
igényről, amelyek számára az adatok átadásra kerültek, feltéve, hogy ez
lehetséges, illetve nem jár aránytalanul nagy erőfeszítéssel az igénylő jogos
érdekével szemben.
10.6 Bármely Résztvevő kifejezett kérésére Szervező biztosítja kérelmező
számára a 10.3 cikkelyben foglalt jogai érvényesítését. Ezen jogok
érvényesítéséhez a Promócióban regisztrált résztvevők írásos, megfelelően
datált és aláírt kérelmet kell küldjenek Szervező számára annak levelezési
címére: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
10.7 Szervező első írásos megkeresésre biztosítja minden, az adatbázisában
szereplő személy számára a magyar törtvények által garantált jogaik
megismerését.
11. cikkely – A Promóció megszakítása/megszüntetése. Vis Major
11.1. Bizonyos körülmények bekövetkezte esetén a Promóció
megszüntetésre kerülhet annak kitűzött befejezési ideje előtt, amennyiben
ezek Vis Majornak tekinthetők, például ha Szervező rajta kívül álló okokból
eredően képtelenné válik a Promóció lefolytatására.
11.2. Vis Majornak tekinthető bármely olyan esemény, ami előre nem
látható, Szervező által nem kijavítható, illetve nem befolyásolható, beleértve
Szervező akadályoztatottságát előidéző, hatáskörén túlmutató
körülményeket, amelyek képtelenné teszik, hogy a Szabályzatban foglalt
kötelességeinek eleget tegyen.
11.3. A Promóció megszüntethető, vagy felfüggeszthető az előre megadott
időkeret lejárata előtt, Szervező szabad döntése alapján, feltéve, hogy eleget
tesz a 3.4 cikkelyben foglalt értesítési kötelezettségének.
12. cikkely – Át nem vett nyeremények
12.1 Amennyiben a Promóció bármelyik nyertese mozgásképtelen, a díj
átadása külön felhatalmazással megbízott személy számára történik.
Szervező mentesül minden felelősség alól, amely a meghatalmazott számára
történő nyereményátadásból ered, valamint nem terheli semmiféle
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kompenzációs, illetve fizetési kötelezettség bármely erre alapozott követelés
esetén.
13. cikkely – Vitás esetek
13.1. A Szervező és a Résztvevők közötti, a Promócióval kapcsolatos
bármilyen szempontból felmerülő jogviták elsődlegesen békés úton
rendezendők. Amennyiben ez nem lehetséges, a viták rendezése az illetékes
Magyar Bíróságon történik.
13.2. Bármely, a Promóció lebonyolításával kapcsolatos panaszt a Szervező
számára a nyertesek kihirdetését követő 10 napon belül kell benyújtani.
Ezen határidő elmúltával Szervező a beérkező panaszokat a továbbiakban
nem mérlegeli.
14. cikkely – Egyéb záradékok
14.1. Szervező a promóciót érintő döntései véglegesek, és minden Résztvevő
számára kötelező érvényűek.
14.2. Az oda nem ítélt díjak Szervező birtokában maradnak, amelyekkel
szabadon rendelkezhet, bármely számára megfelelő módon és céllal.
14.3. Szervező jogosult minden szükségesnek ítélt intézkedést
foganatosítani, amennyiben a rendszerrel kapcsolatban bármilyen csalási
kísérletet, visszaélést, vagy olyan tevékenységet érzékel, amely kihatással
lehet a szervezet megítélésére nézve, illetve anyagi vonzatokkal jár.
14.4. Szervező fenntartja jelen Hivatalos Szabályzat módosításának, illetve
megváltoztatásának jogát, amely változásokat függelék formájában a
hivatalos weblapon köteles közzétenni. A változások a függelék
publikálását követően lépnek érvénybe.

MARS MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTŐ BT.
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