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Bio-Nat Kft. 
“Vásárolj, és nyerj” promóciós játék 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1. A “Vásárolj, és nyerj” promóciós játékot a Bio-Nat Kft. (Perkáta, Kisbács u. 20., 
Cg.:07 09 001858, adószám:10689372-2-07 szervezi és bonyolítja. A “Vásárolj és 
NYERJ” promóciós játékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat 
elfogadása és az abban fogalt további feltételek teljesülése. 

 
2. A játék időtartama 

 
2022. február 14. 0:00 perctől – 2022. október 31. 23:59 percig 

 
3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei 

 
A játékban a játék időtartama alatt az első 50 olyan természetes és jogi személy vehet részt, 
aki 
1. 2022.02.14. és 2022.05.15. közötti időszakban legalább 50 hektárra elegendő Mikro-

Vital Plusz vagy MV-Supary talajbaktériumot rendel a Bio-Nat Kft-től, és kifizeti annak 
listaárát; és 

2. 2022.07.01 és 2022.10.31 közötti időszakban közötti időszakban legalább 50 hektárra 
elegendő Mikro-Vital C+ tarlóbontó készítményt rendel a Bio-Nat Kft-től, és kifizeti annak 
listaárát; és 

3. a tavaszi Mikro-Vital baktériumos kezelés eredményét a Bio-Nat Kft. területileg illetékes 
szaktanácsadója segítségével írásban dokumentálja és a cég rendelkezésére bocsájtja. 

 
A játékban nem vehetnek részt 

 a Bio-Nat Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, vezető tisztségviselői, 
munkavállalói; 

 fentiek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói; 

 valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és 
lefolytatásában részt vesznek. 

 azok a természetes és jogi személyek, akik a megelőző 3 évben már vásároltak a 
Bio-Nat Kft.-től Mikro-Vital talajbaktérium készítmények (Mikro-Vital; Mikro-Vital 
Plusz; Mikro-Vital C+; Mikro-Vital P+; MV-Supary) valamelyikéből. 

 
A játékban történő részvételre a jelentkezés a Mikro-Vital talajbaktérium szállítási 
szerződés megkötésével történik, a területileg illetékes tanácsadó közreműködésével, 
feltéve, hogy a megrendelő egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége 
esetén a 6. pontban meghatározott személyes adatait a játékszervező az ott 
meghatározott körben és módon közzé tegye. 
A játékban venni kívánónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben az 1. 
kizáró ok nem áll fenn, és egyben vállalja, hogy ha a tárgynyeremény átvételét követő 
1 naptári éven belül bizonyítást nyerne, hogy a nyilatkozat valótlan. akkor a nyeremény 
teljes beszerzési árát nyolc napon belül számla ellenében megtéríti a Bio-Nat Kft -nek. 
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4. Személyes adatok kezelése és védelme 
 
A nyereményjátékhoz kapcsolódóan a szervező a résztvevők alábbi személyes adatait 
kezeli: 
- név 
- cím (lakóhely vagy székhely 
- telefonszám 
- adószám 
- e-mail cím 

 
Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére 
történő átadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart. 

 
Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, valamint nyertessége esetén 
a nyeremény résztvevő részére történő átadásának biztosítása, valamint a Játék 
lebonyolítása érdekében Résztvevővel történő kapcsolattartás. 

 
A résztvevő által megadott személyes adatokat Szervező alkalmazottai, vezető 
tisztségviselői, valamint szervező megbízásából adatfeldolgozóként eljáró személyek 
ismerhetik meg. Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. 

 
Szervező, mint adatkezelő a promóciós Játék során adatfeldolgozókat vehet igénybe. 
Az adatfeldolgozók felsorolását a jelen 4. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató 
tartalmazza. 

 
A személyes adatok kezelésének, valamint az általános szerződési feltételek részletes 
szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a következő linken: 
https://www.mikro-vital.hu/aszf  

 

5. Nyeremények 
 
Maximum 10 db MI Elektromos Roller 
1 db Polaris típusú Quad / 50 fő. 

 
6. A nyertesek kiválasztásának időpontja, helyszíne 

 
A nyerteseket 2022. december. 9-én, Szekszárdon tartott rendezvényen választjuk ki 
véletlenszerűen. A rendezvényre valamennyi résztvevő meghívást kap. 

 
7. Nyertesek 

 
A szervező legfeljebb 11 db nyertest választ ki: 1 db E-rollert minden 5 fő résztvevő 
után (legfeljebb 10 db 50 vásárló esetén) és 1 db Polaris típusú quad -ot, utóbbit csak 
akkor, ha a résztvevők száma elérte az 50-et. Előbb az e-rollerek tulajdonosait 
választjuk ki, és ők a quad nyertesének kiválasztásában már nem vesznek részt. 
A kiválasztásra alkalmat adó rendezvényen személyesen meg nem jelent nyerteseket 
a szervező a regisztrált vásárláshoz kapcsolódó e-mail címen e-mailben, a kiválasztást 
követő 3 munkanapon belül értesíti. A nyeremény átvételére kizárólag személyesen, a 
személyazonosság igazolásával, előre egyeztetett időpontban lehetséges. A 
nyeremény elszállításáról a nyertes köteles gondoskodni!  
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A nyertes kártérítésre nem jogosult, ha a nyereményt nem veszi át. A nyeremény 
készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. 
A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő 
minden felelősség a nyertesre száll át, a Bio-Nat Kft. ezzel kapcsolatban minden 
felelősségét kizárja. 
 
8. Felelősség korlátozása 

 
Szervező nem minősül a tárgynyeremény gyártójának, forgalmazójának, ezért vele 
szemben ezen termékekkel kapcsolatban szavatossági, jótállási, termékszavatossági 
vagy egyéb, a termék minőségi problémáira alapozott igény nem támasztható. A Szervező 
felelősségét e körben kifejezetten kizárja. 

 
Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a tárgynyeremény 
mennyiben felel meg a nyertes által egyoldalúan támasztott elvárásoknak. 

Szervező kizárja a felelősségét minden, a résztvevők által a nyereményjátékban történő 
részvétellel harmadik személynek okozott kárért. Ha valamely résztvevő által okozott ilyen 
kár miatt harmadik személy Szervezővel szemben mégis eredményesen igényt 
érvényesít, a résztvevő köteles Szervező helyett helytállni. 
 
9. Egyéb rendelkezések 

 
A Bio-Nat Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot 
bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból 
megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben 
gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat 
módosítása a www.mikro-vital.hu weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A 
Bio-Nat Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatok miatt keletkező bármilyen 
kárért felelősséget nem vállal. 

 
Perkáta, 2022. február 14. 


