
A „NE KÉRJ SZATYROT A SZIMPATIKÁBAN” c. nyereményjáték játékszabálya 
 
A nyereményjáték szervezője a PHOENIX Pharma Zrt. megbízásából az AEON Kft., székhely: 2161 Csomád, Kossuth u. 
125. (a továbbiakban: Szervező).  
 
A játék célja, hogy díjazza a SZIMPATIKA emblémával ellátott gyógyszertárban vásárló azon személyeket, akik a 
beszerzett termékekhez nem kérnek szatyrot, ezzel is támogatva a környezetvédelem ügyét. 
 
Részvételi feltételek 
A játékban részt vehet minden olyan, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki 2010. 
január 1. és 2010. december 31. között az ország bármely SZIMPATIKA emblémával ellátott gyógyszertárában vásárol, 
és megfelel az alábbi, együttesen értelmezendő követelményeknek. 
 
1. A SZIMPATIKA emblémával ellátott gyógyszertárban történő vásárlás előtt a fogyasztó már beszerezhet e  
nyereményjátékhoz nélkülözhetetlen SZIMPATIKA emblémával ellátott ZÖLD KUPONT (továbbiakban ZÖLD KUPON). 
A ZÖLD KUPON beszerzési, letöltési módjáról a SZIMPATIKA c. magazin, a  www.szimpatika.hu és a 
www.nekerjszatyrot.hu honlap ad tájékoztatást az akció teljes ideje alatt.  
 
 2. A fogyasztó vásárláskor jelzi a gyógyszertárban, hogy nem kér a megvásárolt termékekhez szatyrot és átadja az 
általa korábban beszerzett ZÖLD KUPONT a gyógyszertár alkalmazottjának. A gyógyszertár lebélyegzi a kupont, 
visszaadja azt a vásárlónak, ezzel igazolja, hogy a vásárló kérésére szatyor nélkül adta át a termékeket. A ZÖLD 
KUPON lebélyegzése a vásárlással egy időben történik, visszamenőleg a gyógyszertár nem kötelezhető az 
érvényesítésre. 
 
3. A vásárló olvasható személyi adataival ellátja a gyógyszertári bélyegzővel érvényesített ZÖLD KUPONT, és a 
gyógyszertárban e célra kijelölt helyre (gyűjtődoboz) elhelyezi azt. 
 
Egy játékos, egy hónapon belül, növelve nyerési esélyeit, korlátlan számú kuponnal is részt vehet a játékban akkor, ha 
az előzőekben maghatározott feltételeket teljesíti, de egy vásárlás alkalmával (egy blokkal) egyszerre csak egy kupon 
érvényesíthető. 
 
A játék szervezője fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuponok elérhetőségét (elsősorban esetlegesen rajta kívülálló 
okok miatt) megváltoztassa. 
A játékban nem vehetnek részt a SZIMPATIKA gyógyszertárak, a PHOENIX Pharma Zrt., illetve az AEON Kft. 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és az előbbiekben felsoroltak közeli hozzátartozói  [Ptk. 685.§ b) 
bekezdése]. 
 
Sorsolás, nyeremény 
Azon vásárlók között, akik ZÖLD KUPONJAIKKAL a fentiekben meghatározottak szerint jártak el, havonta egy sorsolás 
kerül megrendezésre, közjegyző jelenlétében. A sorsolás legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapjáig 
kerül megrendezésre, melyen csak a tárgyhónapban a gyűjtődobozba bedobott kuponok vesznek részt. 
A sorsolások pontos időpontja, helye, a meghirdetett nyeremények és a tartaléknyertesek száma a www.szimpatika.hu  
és a www.nekerjszatyrot.hu weboldalakon olvasható. 
 
A havonta megrendezésre kerülő nyereményjátékokon eltérő mennyiségű, értékű, fajtájú nyeremények kerülhetnek 
kisorsolásra, valamint a nyertesek számának függvényében kerül meghatározásra a tartaléknyertesek száma. Mindezek 
a www.szimpatika.hu és a www.nekerjszatyrot.hu weboldalakon kerülnek közzétételre. 
A nyereményeket a Szervező nyilvános kézi sorsolással sorsolja ki, majd a nyertesek nevét a www.szimpatika.hu és a 
www.nekerjszatyrot.hu weboldalakon teszi közzé. A Szervező sorsolásonként a meghirdetett nyereményekkel együtt 
közzétett, előre meghatározott számú tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes – vagy több tartaléknyertes esetén a 
kihúzás sorrendjében a következő tartaléknyertes – akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes vagy a 
sorrendben előtte lévő tartaléknyertes nem felel meg a jelen Szabályzatban közzétett bármely részvételi feltételnek. A 
nyerteseket  (a tartaléknyerteseket) a sorsolást követően postai úton és telefonon is értesíti a Szervező a sorsolást 
követő 15 munkanapon belül. 
 
Abban az esetben, ha a nyereményt a nyertes átadáshoz való megjelenésének hiánya miatt nem sikerül átadni vagy 
kézbesíteni, úgy a Szervező a nyilvános közzétételtől számított 90 napig raktározza, és lehetőséget biztosít a 
nyeremény átvételére.  Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása jogvesztő. A nyertes 
(tartaléknyertes) a 90 napos határidő lejárta után sem a nyereményre, sem bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt. 
A nyeremény készpénzre nem váltható.  A nyeremény kézbesítésekor a Szervező csak a belföldi költségeket vállalja. A 
résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 
 
A Szervező vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményre alkalmazandó személyi jövedelemadót és a 
nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adókat vagy egyéb esetleges járulékokat.  
A sorsolásban résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy nevét és egyéb személyes adatait – a szükséges 
mértéket meg nem haladóan – a nyereménysorsolással kapcsolatban a Szervező felhasználja. A játékban résztvevő 
adatait a szervező bizalmasan kezeli, és nem szolgáltatja ki harmadik félnek.  
 
A játék résztvevői az akcióban való részvétellel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják ezen 
hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott mind egyéb kérdésre a 1959. évi IV. a Polgári 
Törvénykönyvről és az 1991. évi  XXXIV. a szerencsejáték szervezéséről szóló törvények vonatkozó §-ai 
értelemszerűen irányadóak.  


