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Tricox „Egy profinak? Gyerekjáték” Kivitelezői Akció 

Hivatalos Játékszabályzat 

 

1.  Az Akció szervezője 

A Tricox „Egy profinak? Gyerekjáték” Kivitelezői Akció (a továbbiakban: "Akció") 
szervezője, adatkezelője és kizárólagos adatfeldolgozója a CoxTherm Kft. (székhely: 2040 
Budaörs, Gyár u. 2), a továbbiakban: "Szervező".  

2. Az Akcióban való részvétel feltételei 

2.1 Személyek 

Az Akcióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, és magyar 
állampolgársággal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.1.1 pontban meghatározott személyek 
körébe nem eső, cselekvőképes, Tricox terméket használó, épületgépészettel foglalkozó cég 
vagy egyéni kivitelező vállalkozó (továbbiakban: Partner) vehet részt, aki 2018. június 1. után 
bruttó 100 000 Ft feletti értékben PPs és/vagy Alu/PPs alapanyagú Tricox terméket vásárol, az 
erről szóló számlát megőrzi, és a nagykereskedés munkatársa számára a játékba való 
jelentkezéshez szükséges regisztrációs lapot kitölti, a Partner vásárlását igazolja.  

2.1.1 Az Akcióban nem vehet részt  

Épületgépészeti foglalkozás körén kívül eső cégek, magánszemélyek. Nem vehetnek részt a 
kereskedések és azok munkatársai valamint hozzátartozóik. Nem vehetnek részt továbbá a 
Szervező és érdekeltségi körébe tartozó cégek alkalmazottai, azok hozzátartozói (A Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján). 

2.2 Az Akcióban részt vevő termékek 

Az Akcióban a kereskedelmi egységben (továbbiakban: Kereskedés) forgalmazott Tricox 
elemek vásárlása során a következő feltételeknek (továbbiakban: Vásárlási feltételek) kell 
teljesülnie: 

• alapanyaga PPs és/vagy PPs/Alu (nem vesznek részt az inox- valamint a fekete füstcső 
termékek)  

• a kapott számlán/blokkon külön feltüntetve szerepel és beazonosítható a Tricox termék. 

• egy számlaszámmal rendelkező számlán a Tricox termékek min. bruttó 100.000 Ft 
értéket tesznek ki 

• a vásárlás és a számla 2018. június 1. utáni 
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• a számla a Kereskedés rendszerében ellenőrizhető 

• a számlát (vagy másolatát) Partner a póló átvételéig megtartja 

Egy, a Vásárlási feltételeknek megfelelő számla ellenében 1 db Tricox póló igényelhető. Egy 
vállalkozás/cég összesen max. 5 db Tricox pólóra lehet jogosult.  

3. Az Akció időtartama 

Az Akció 2018. június 1-től visszavonásig, azaz az ajándék pólókészlet erejéig tart.  

4. Az Akció leírása 

2018. június 1-el kezdődően min. bruttó 100.000 Ft egyösszegű PPs és/vagy PPs/Alu termék 
vásárlását követően, a Kereskedő igazolása alapján, a Partner jogosult egy egyedi kialakítású, 
limitált szériás Tricox pólóra (max. 5 db/Partner). 

5. Az Akció folyamata 

Az Akcióban a 2. pont figyelembevételével, 2018. június 1-ét követően, a kereskedésekben 
minden, a Vásárlási feltételeknek megfelelő Tricox vásárlás után a kereskedés munkatársa a 
Partner számára egy Regisztrációs lapot tölt ki.  

A Regisztrációs lapon a Partner megadja adatait valamint az igényelt ajándék Tricox póló 
méretét.  

A regisztrációs lap érvényességének feltételei: 

• a 2. pontban meghatározottaknak való megfelelés (Partner, Kereskedés és Vásárlási 
feltételek jellemzői) 

• hiánytalan, olvasható és hiteles adatok megadása 

• a Regisztrációs lapon az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok 
hiánytalan megadása szükséges: név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám 

• a Regisztrációs lapon a Partnernek el kell fogadnia jelen Akció játékszabályzatát és 
adatvédelmi szabályzatát valamint a marketing célú hozzájárulást. 

• Partner általi aláírás 

• a Kereskedés neve, címe és munkatársának aláírásos igazolása (hitelesítése) a vásárlási 
érték teljesüléséről.  

A Kereskedés munkatársai a regisztrációs lapokat összegyűjtik, majd azokat a Szervező területi 
képviselőinek átadják. A területi képviselők a regisztrációs lapokon feltüntetett adatok 
hitelességét ellenőrzik, majd a feltüntetett igények – méretek – szerint a nagykereskedések 
számára 60 napon belül átadják a kívánt méretű Tricox ajándék pólókat. Az ajándék pólókat a 
Partner a Kereskedésben, Szervező értesítése után veheti át a kereskedés munkatársától.  

Egy vásárlás után 1 db Tricox ajándék póló vehető át. Egy Partner az Akció időtartama alatt 
összesen öt regisztrációra jogosult, tehát öt darab Tricox ajándék pólót vehet át az öt 
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alkalommal történt, a Vásárlási feltételeknek megfelelő vásárlása után. Minden öt regisztrációt 
meghaladó játékban való jelentkezés érvénytelennek számít, azok nem kerülnek 
figyelembevételre az Akció során. 

A Szervező kizárólag a fenti feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációs lapokat veszi 
figyelembe. A nem érvényes Regisztrációs lapokat a Szervező kizárja. Az Akció során az 
Akcióban Résztvevőkkel (Kereskedés és Partner együttesen) való kommunikációra a 
Regisztrációs lapon megadott adatok felhasználásával kerül sor, ezért fontos, hogy az adatok 
pontosan és a valóságnak megfelelően legyenek megadva. A Partner téves adatszolgáltatásából 
eredően, vagy a Kereskedés hibájából eltűnt/rongálódott/nem szabályszerűen kitöltött 
regisztrációs lapért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

Az Akció a Tricox ajándék pólók készletének az erejéig tart. 

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

Az Akcióban való részvétel feltétele az Adatkezelési nyilatkozat Partner általi elfogadása, 
amelyet az Akcióban való részvétellel a Partner elfogad.  

Szervező az Akcióhoz kapcsolódóan az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: Partner 
neve, cége neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. A beérkezett Regisztrációs lapok alapján 
szerzett információkat a Szervező dolgozza fel.  

Az Akcióban résztvevő Partnerek a Regisztrációs lap leadása során megadott hozzájárulásukkal 
tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, 
valamint tudomásul veszik, hogy: 

• az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes 
hozzájárulásuk alapján történik, a Partner a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében az 
Akcióban való részvétellel, a Regisztrációs lap leadásával, illetve a személyes adatok 
önkéntes megadásával adja meg, 

• Szervező (adatkezelő) a partner személyi adatait és személyes jellegű információit 
díjmentesen használja fel az Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára, a Partner 
nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését nyilvánosságra hozhatja a 
www.tricox.hu oldalon legkésőbb 2018. december 31-ig, 

• Partnerek beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a regisztráció során általuk önkéntes 
módon megadott adatok marketingcélú felhasználásra kerüljenek a Szervező számára a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú 
adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés a Coxtherm 
Kft. adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint történik. Az adatkezelő a Partner 
személyes adatait (név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám) addig kezeli, míg az 
adatkezelés célja meg nem szűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a 
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megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától 
számított 5 évig. Az Akció során a marketingcélú hozzájárulást megadó Partnerek 
esetében nincs további megszerzett személyes adat.  

• Szervező további, kizárólag saját marketing célú felhasználás tekintetében igénybe 
vehet adatfeldolgozókat, akik megnevezését honlapján publikálja.  

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – 
törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási 
jogával az adatkezelőnél. 

Az érintett Partner jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

Az érintett Partner a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 
arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
annak nyomán hozott intézkedésekről. 

Azok a Partnerek, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt 
korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik: 

• az Akció ideje alatt az info@coxtherm.hu e-mail címen, „Adattörlés” tárggyal. A 
Partner tudomásul veszi, hogy adatainak az Akció időtartama alatti törlése az Akcióból 
való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani 
a Partner Akcióban való részvételét. 

• az Akció lezárását követően a Szervező (Coxtherm Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
postacímére küldött nyilatkozattal, vagy a Szervező székhelyén tett írásbeli 
nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél küldéssel szemben. Az 
adatok harmadik félnek az adatvédelmi szabályzatban megjelölt (a Szervező honlapján 
is közzétett) adatfeldolgozókhoz kerülhetnek, akik kizárólag a Szervező megbízására 
kezelik az adatokat. Az adatok az adattulajdonos (Partner) előzetes tájékoztatása és 
engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem 
értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye 
vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 

A Partner az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság 
előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

7. Az ajándék felhasználásával kapcsolatos feltételek 

Szervező az Akció ideje alatt a Vásárlási feltételek teljesülése és a helyesen kitöltött 
Regisztrációs lap ellenében ajándék Tricox pólót ad át a Résztvevőnek (max. 5 
db/vállalkozó/cég). Partnernek biztosítani kell, hogy Szervező kérésére, Szervező 
munkatársának – a jogosultság ellenőrzésére – a pólóra jogosító számlát (vagy annak másolatát) 
bemutatja. 

A Szervező az ajándék póló tekintetében semmilyen minőségi felelősséget nem vállal.  

A már beváltott ajándékok Szervezőnél vissza nem válthatók, nem cserélhetők. A nyeremények 
készpénzre nem válthatók.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meglévő pólókészlete kifogyása után az akciót 
bármikor lezárja, és ennek tényét a honlapon megjelentesse.  

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kért pólóméret már nem elérhető, de 
pólókészlettel még rendelkezik, akkor – Partner értesítését követően – egy másik méretű pólót 
ajánljon a Partnernek. Partner jogosult a felkínált pólót elfogadni vagy elutasítani, de utóbbi 
esetben helyettesítő terméket Szervezőnek nem áll módjában biztosítani. 

Az ajándékhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az 
Ajándék átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

8. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei 

Szervező a regisztrációtól számított 60 napon belül vállalja az ajándék póló eljuttatását a Partner 
által leadott Regisztrációs lapot igazoló kereskedésbe. Az ajándék eljuttatásáról Szervező a 
Partnert értesíti. A póló Kereskedéshez való megérkezésétől számított 30 napon belül veheti át 
a Partner. Amennyiben az átadásra a Partnernek felróható okból nem kerül sor (30 nap alatt 
nem veszi át az ajándék pólót), akkor az ajándékot a Kereskedés nem őrzi tovább, és az más 
helyszínen már nem vehető át. Vis maior esetben, ha a póló eljuttatása a Kereskedésbe nem 
megoldható, a póló átvételének lehetőségéről Szervező a Partnert értesíti, és megtesz minden 
tőle telhetőt, hogy Partner az ajándék pólót megkaphassa. 

Az ajándékok meghatalmazott útján nem átvehetők.  
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9. A Szervező jogai 

Az Akcióval kapcsolatos információk a kereskedelmi egységekben található promóciós 
plakátokon, posztereken, szórólapokon, illetve a www.tricox.hu  weboldalon érhetők el. 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 

Amennyiben az Akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, 
amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse, 
vagy törölje. 

A Szervező nem felel azon hibákból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), 
az Akció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, 
amelyeket a legnagyobb körültekintéssel sem tudott volna elkerülni, ideértve a nem 
szándékosan vagy nem súlyos gondatlansággal okozott, a Kereskedésnél vagy Partnernél 
felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási 
vagy kártérítési igényért való felelősségét. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát az 
Akciót akár annak időtartama alatt is, egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A 
Játékszabályzat módosításait, illetve az Akció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 
módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi az Akció weboldalán. Az 
Akcióra regisztráló Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A 
Szervező bármely, a jelen Akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 
kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

9.1. Az Akcióból való kizárás 

A Résztvevők (Partner és Kereskedés) elfogadják, hogy az Akcióban való részvétel során a 
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért 
teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az Akcióban való részvétel lehetőségét a 
Játékszabályzat megszegése esetén bármely Résztevőtől megvonhatja, az okozott kár ellenében 
kártérítési igénnyel léphet fel. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Partner által a regisztráció során tévesen vagy hibásan 
megadott adatokkal okozott következményekért valamint a regisztráció során tévesen vagy 
hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, valamint a Kereskedésnél eltűnt, vagy 
rongálódott „Regisztrációs lapokért”. 

A Szervező kizárja az akcióból azt a Partnert, akinek a részére az ajándékot azért nem lehet 
átadni, mert a regisztrációján feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy 
tévesek, vagy nem felel meg a Vásárlási feltételeknek illetve 5 db-nál több pólót igényel.  
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Szervező jogosult kizárni azt a Kereskedést a játékból, amelynek munkatársa olyan vásárlást 
igazolt, amely nem felel meg a játékszabályzat 2. és 4. pontjában megadott feltételeknek 
valamint azt a Kereskedést is, aki jogosulatlanul használja partnerének adatát, a tisztességtelen 
előnyszerzés érdekében. Kizárt kereskedésnek igazolnia kell az összes, általa addig igazolt 
Regisztrációs lapot, amennyiben ez nem történik meg, a Kereskedésnél kiállított többi 
Regisztrációs lapot érvénytelennek tekinti Szervező.   

A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, 
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Partner bármely okból nem felel meg a 
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Partnert az Akcióból kizárhatja. Az Akcióból 
kizárt Partner nem jogosult az ajándék Tricox póló átvételére. 

Az Akcióból való kizárás tényéről a Résztvevőt Szervező értesíti. 

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek 
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet az Akcióval összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevőkkel szemben 
egyéb jogi lépéseket is megtegyen. 

10. Általános rendelkezések 

Az Akció Játékszabályzata a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 

A Résztvevők a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabályzat rendelkezéseit is 
elfogadják. 


