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RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 

„Timac AGRO 15” Timac AGRO Promóció 
 
1. A Timac AGRO Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-107242, 

adószám: 13541985-2-13) (Szervező) ajándéksorsolásos nyereményjátékot indít (a továbbiakban: 
Ajándéksorsolás) „Timac AGRO 15” néven. 
A nyereményjáték szervezője kizárólag a Timac AGRO Hungária Kft., a játékban megnyerhető 
nyeremény forgalmazója a nyereményjátékban semmilyen módon nem vesz részt. 

 
2. A játékban a 11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 14 életévet betöltött 

természetes személyek és gazdasági társaságok, azaz vásárlók (a továbbiakban: Játékos) vehetnek 
részt, akik a 3. pontban leírt játékmechanizmus feltételeinek megfeleltek. (Magyarországon állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek és Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaságok vehetnek részt a játékban.) Ha a nyertes a 18. életévét még nem 
töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a 
törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Amennyiben a nyertes egy gazdasági 
társaság a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére 
kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre 
feljogosított meghatalmazottja jogosult. 

 
3. Játékmechanizmus, részvételi feltételek:  

Az alábbi Játékos vesz részt az ajándéksorsolásban: az a vásárló, aki 2021. július 1. és 2021. 
december 10. (a vásárlást igazoló megrendelő kelte a megadott intervallumban van) között legalább 
az alábbi mennyiségek valamelyikét megvásárolja a felsorolt Timac AGRO Hungária Kft. által 
forgalmazott termékcsaládokból vagy szolgáltatásokból az itt meghatározott egyéb feltételek 
teljesítésével: 

Megvásárolt termék vagy szolgáltatás 
mennyiség 

Vásárlás után járó kupon mennyisége 

6 tonna szilárd műtrágya 1 kupon 

150 liter biostimulátor oldat 1 kupon 

1,5 tonna mikrogranulátum 1 kupon 

YIELD SERVICE szolgáltatás 5 éves szerződés 
alapján legalább 100 hektáron 

1 kupon 

YIELD SERVICE szolgáltatás legalább 500 
hektáron 

1 kupon 

12 tonna PHYSIOMAX termék 1 kupon 

1,5 tonna KSC termék 1 kupon 

15 zacskó Silaprilis PRO termék 1 kupon 

1,5 tonna LITHA termék  1 kupon 

1,5 tonna Euroblock termék  1 kupon 
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kiscsomagként összekapcsolt termékek a 
meghirdetett promóció szerint1 

2 kupon 

24 tonna KALISOL vagy G18 talajkondicionáló 8 kupon 

24 tonna SULFAMMO termék 10 kupon 

300 liter bármely új oldat2 4 kupon 

bármilyen termék vagy szolgáltatás, 
amennyiben a játékos 2016 óta legalább 3 

évben igazolhatóan vásárolt a Szervező által 
forgalmazott termékekből, szolgáltatásokból 

a vásárlás után a fentiek szerint járó kuponok 
száma megduplázódik 

 

és a vásárláskor kapott kupont 2021. december 12. éjfélig a játéksorsoláshoz szükséges adatok 
kitöltésével, szabályosan érvényesíti és így elektronikusan beküldi a Szervező részére a 15.timacagro.hu 
keresztül. 

A vásárlás során az egyéb más promócióban való részvétel lehetséges és az abban elérhető 
kedvezmények is igénybe vehetők, a promóció keretében a játékos által kapott promóciós 
többlettermék vagy többletszolgáltatás mennyisége a nyereményjáték során a kuponra jogosító vásárlás 
mennyiségébe beleszámítható.   

A kupon a Timac AGRO Hungária Kft. szaktanácsadójától igényelhető a vásárláskor vagy a vásárlást 
követő legkésőbb 30 napon belül. A kupon fentiek szerinti érvényesítésének és beküldésének (a 
továbbiakban: Pályázat) 2021. december 12. éjfélig kell megtörténni, elkésett és érvénytelen az a 
pályázat, amely eddig az időpontig nem kerül regisztrálásra és Szervezőhöz elküldésre. A kupon 
érvényesítéséhez a játékosnak először felhasználói fiókot kell regisztrálnia a 15.timacagro.hu 
weboldalon. A kupont a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően tudja a játékos 
érvényesíteni a szaktanácsadó által átadott egyedi sorszámmal rendelkező kupon és az egyedi 
sorszámmal rendelkező megrendelő sorszámainak megadásával.  A kupon akkor tekintendő szabályosan 
érvényesítettnek és elküldöttnek, ha Játékos felhasználói fiókjában a kupon státusza a Szervező 
jóváhagyását követően érvényesként kerül feltüntetésre. Ezen jóváhagyott érvényes státusz hiányában 
a pályázat nem minősül érvényesítettnek és a Szervező részére elküldöttnek. 

A kupon akkor tekintendő szabályosan kitöltött és regisztráltnak, ha értelmezhetően megadásra 
kerülnek az érvényesítéskor kért adatok. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen. 

Amennyiben egy megrendelő – egy kupon pár több felhasználói fiókban kerül érvényesítésére, a 
Szervező a korábban érvényesíteni kért kupont hagyja jóvá érvényesként, míg a később érvényesíteni 
kért kupont elutasítja.  

A megrendelő nyomtatvány vásárlói példányát és a vásárláskor kapott kupont a Játékosnak a játék teljes 
időtartama alatt meg kell őriznie, és a nyeremény átvételekor – Szervező erre vonatkozó kérésére - be 
kell mutatnia. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 
bármilyen manipulációt, visszaélést, csalást, illetve a játék szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy a Szervező megítélése szerint ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost jogosult azonnali hatállyal kizárni a játékból. A Szervező 
csak azokat a vásárlást igazoló, eredeti megrendelő nyomtatványt és eredeti kupont fogadja el 

 
1 Kiscsomagos promóciókódok: 76; 77; 162; 169; 170 
2 Új oldatnak az alábbi termékek minősülnek: FERTIACTYL RADICAL; FERTILEADER ALPHA; FERTILEADER RAME 
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érvényesnek és játékban történő részvételre jogosítónak, amelyek száma megegyezik a regisztrált 
kuponon feltüntetett és beküldött megrendelőszámmal és kuponszámmal. Ennek hiányában a 
nyertesként kisorsolt Játékos pályázata érvénytelen és kizárásra kerül.  
 
A nyeremény átvételének feltétele magánszemély estén a személyazonosság igazolása (személyi 
igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya bemutatása), gazdasági társaság esetén a gazdasági társaság 
cégkivonatának és a társaságot képviselő személy aláírási címpéldányának a bemutatása a 
személyazonosság igazolása mellett. Meghatalmazott eljárása esetén szükséges a szabályszerű, teljes 
bizonyító magánerejű okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása is. 
 
Játék menete: 
A nyertes kisorsolása két körben valósul meg az alábbiak szerint:  
I. sorsolás: Az első sorsolás során a beküldött és érvényes pályázatok közül 50 különböző Játékos 
pályázata kerül kihúzásra. Amennyiben tehát az első sorsolás során egy már kihúzott Játékosnak újabb 
pályázata kerül kihúzásra, a második kihúzott pályázat nem vesz már részt a játékban. A pályázatok 
kihúzására mindaddig kerül sor, amíg 50 különböző Játékos érvényes pályázata nem kerül kihúzásra. A 
II. sorsoláson már csak az I. sorsolás során kihúzott 50 különböző Játékos érvényes pályázata vesz részt.  
II. sorsolás: A második sorsoláson kerül sor a nyertes kihúzására. A második sorsolásban kizárólag a 
második sorsoláson személyesen megjelent Játékosok érvényes pályázatai vehetnek részt, a pályázat 
személyes megjelenés hiányában érvénytelen. Amennyiben az I. sorsolás során kihúzott Játékos a II. 
sorsoláson nem jelenik meg személyesen, a pályázata érvénytelen.  
Amennyiben a járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a személyes megjelenést, akkor a 
személyes megjelenést a Szervező online jelenlét útján szervezi. Ennek részleteiről a Játékosokat a 
Szervező ilyen intézkedés esetén közvetlenül e-mail útján tájékoztatja.   
 
4. A sorsolásokra közjegyző jelenlétében kerül sor. 
 

I. sorsolás: Timac AGRO Hungária Kft. székhelyén: 2040 Budaörs, Gyár utca 2 szám alatt 
2021. december 13. napján 15:00 órai kezdettel, kézi sorsolásos módszerrel. 

II. sorsolás: Budapest Kongresszusi Központ; cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3. szám alatt 
2021. december 15. napján 18:00 órai kezdettel, kézi sorsolásos módszerrel. 

 
Mindkét sorsoláson a Szervező részére beküldött kuponok vesznek részt, amelyeket a Szervező egy 
üres urnában helyez el. Ezekből a Szervező által kijelölt személy anélkül, hogy a kuponokon szereplő 
adatokat láthatná, egy kupont húz ki kézzel az urnából. 

 
Az ajándéksorsoláson kisorsolásra kerülő nyeremény: 

1 db kék színű Tesla Model 3 Standard range gépjármű, bruttó 15.457.900 Ft értékben. 
 

5. Csak az a pályázat érvényes, amelynél a kuponhoz a 3. pontban említett termékcsaládok, 
szolgáltatások esetén megjelölt mennyiségek megvásárlása igazolható. A 3. pontban leírt 
mennyiségek egy vásárlással vagy több vásárlással is elérhetők.  
Minden a 3. pontban említett termékcsalád, szolgáltatás esetén megjelölt mennyiségek többszöri 
megvásárlása esetén, a játékos annyi kuponra jogosult, amennyiszer többet vásárolt a megjelölt 
mennyiségből a Játékos. (Pl.: 12 tonna szilárd műtrágya vásárlása esetén 2 kupon – 6 tonnánként 
egy). Az ajándéksorsoláson egy Játékos tehát több kuponnal is pályázhat, minden érvényes kupon 
növeli a Játékos esélyeit a nyeremény megszerzésére. 

 
6. Az érvénytelen pályázatok kizárásra kerülnek, a Játékost nyereményre nem jogosítják. Érvénytelen 

pályázatnak számít a hiányosan, értelmezhetetlenül kitöltött kupon, illetve, ha a vásárlás nem 
igazolható, a második sorsolásánál a beküldött pályázat vagy a Játékos személyének igazolása egyéb 
módon nem felel meg a jelen játékszabályzat előírásainak. 
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7. A Szervező a nyerteseket az első sorsolás eredményéről a sorsolást követő 24 órán belül telefonon, 

illetve elektronikus úton, e-mailen gratuláló levélben értesíti. Mivel a második sorsoláson történő 
személyes megjelenés a pályázat érvényességi feltétele, a nyertest a Szervező a második sorsolás 
eredményéről a második sorsolás helyszínén szóban tájékoztatja és a további teendőkről, 
tudnivalókról írásbeli tájékoztatást a második sorsoláson személyesen adja át a nyertesnek.  
A nyeremény igénylésére és átvételére a nyertes legkésőbb a második sorsolást követő 90 napon 
belül jogosult. A nyeremény átvételére a második sorsolás helyszínén és időpontjában vagy a 
Szervező és a nyertes által előzetesen egyeztetett időpontban, a Szervező által megadott helyen, 
kerül sor. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az 
igénylés és az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra 
nézve jogvesztő. A nyertes a nyeremény igénylésére és átvételére nyitva álló időszak leteltét 
követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt. 

 
8. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható, vissza nem váltható. Az 

ajándéksorsoláshoz kapcsolódó és a nyeremény után fizetendő, a Szervezőt terhelő adót a Szervező 
fizeti, míg minden egyéb a nyeremény után vagy annak átvételéből, a nyertes nevére történő 
átruházásból, valamint a nyeremény további fenntartásából és üzemeltetéséből eredő mindenféle 
adó, járulék vagy egyéb díj (így az ajándékozási illeték is) megfizetésének kötelezettségét a nyertes 
viseli. 

 
9. A Játékos téves, hiányos vagy egyéb módon nem megfelelő adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező kizárhatja továbbá azt a játékost, aki vagy akinek a 
pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, valótlan, kitalált, 
hiányos vagy téves adatot adott meg. 

 
10. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele, valamint annak nyertes nevére történő 

hivatali átvezetése érdekében. Amennyiben a nyertes ezen kötelezettségének nem tesz eleget, ezen 
körülményből adódó késedelem a Szervező terhére nem értékelhető és amennyiben ebből adódóan 
a nyeremény a 7. pont szerinti határidőn belül a nyertesnek nem adható át, a nyertes a nyeremény 
igénylésére és átvételére nyitva álló időszak leteltét követően nyereményére jogszerűen nem 
tarthat igényt.  

 
11. A nyereményjátékban nem vehetnek részt: 

- a Timac AGRO Hungária Kft. elmúlt 2 évben és jelenleg alkalmazott munkavállalói, valamint 
az ilyen munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és a 
mindezen személyek részvételével működő gazdasági társaságok, valamint ezek 
munkavállalói  

- a Szervezővel forgalmazási szerződésben álló üzleti partnerek  
- a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő társaságok és azok munkavállalói, 

illetve ezen munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) 1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
12. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli 

rendszerek hibáiért vagy az ebből adódó késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A 
nyereményjátékban kizárólag azok a pályázatok vesznek részt, amelyek a Szervezőhöz a 3. pont 
szerinti időpontig beérkeztek.  

 
13. A nyereményjátékról információk találhatóak a következő kommunikációs eszközökön: óriásplakát, 

kupon, újsághirdetések, A1 plakát, szórólap, banner, Google Ads kampány, Facebook kampány, PR 
cikkek illetve a 15.timacagro.hu és a www.timacagro.hu weboldalakon. 
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14. A Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező a nyertes nevét, címét (csak város), fényképét és 
nyereményét a 15.timacagro.hu, a www.timacagro.hu weboldalakon, valamint a Timac AGRO 
közösségi média felületein megjelenítse. 
 

15. A Játékos a pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt. 

 
16. Az adatszolgáltatás önkéntes. Játékos a kupon kitöltésével és beküldésével minden további feltétel 

nélkül, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes és egyéb adatokat a 
Szervező, mint adatkezelő a játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje, a nyilvántartásában 
rögzítse. Játékos önkéntes hozzájárulása esetén továbbá ezen adatait a Szervező gazdasági 
tevékenységét segítő marketing, illetve közvetlen üzletszerzési célból felhasználja. Ennek keretében 
a Szervező jogosult a Játékos részére a későbbiekben ajánlatokat, termékismertetőket, 
tájékoztatókat küldeni többek közt hírlevél formájában. A Szervező a személyes adatokat 
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően, az adatkezelés céljának 
fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról. A 
játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve bármikor kérheti kezelt adatainak 
törlését vagy módosítását a contact@hu.timacagro.com e-mail címre megküldött üzenettel, vagy az 
alábbi címen: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Az adatkezelésre vonatkozó részletes adatkezelési 
tájékoztató a 15.timacagro.hu weboldalon ismerhető meg.  

 
17. A Szervező a játékszabályzat részvételi feltételeket nem érintő pontjait jogosult módosítani. 
 
18. A marketing és kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk! Az 

esetleges nyomdai hibákért, eltérésért a Szervező nem vállal felelősséget. 
 
19. Ügyfélszolgálat a +36 (20) 394 4438-es számon, munkanapokon 09:00-16:00 hívható. 
 
Budaörs, 2021. július 1. 


