
EcoMood Hungary Szülinapi Nyerményjáték 1. 

 

Játék időtartama: 2020. 11. 01. – 2020. 11. 30. 20 óra 

Sorsolás időpontja: 2020. 12. 01. A Játék neve: „EcoMood Szülinapi Nyereményjáték 

1.” (továbbiakban: Játék). 

Játék szervezője: Magyar Adrienn E.V. www.ecomood.hu, Adószám: 56194603-1-30, 

3284, Tarnaméra, Béke utca 9. (Továbbiakban: Szervező) 

JÁTÉK LEÍRÁSA: 

A szervező egyszeri nyereményjátékot hirdet meg az alábbiak alapján: 

 

Játék menete: 

1. Vásárolj a promó alatt bármely csomagolásmentes partnerünknél EcoMood Hungary-s 

terméket, vagy www.ecomood.hu webshopunkon bármely terméket. 

2. Küldd el a vásárlást igazoló blokkot e-mailben: info@ecomood.hu-ra, és kövesd be az 

EcoMoodHungary-t Instagramon és vagy Facebook-on. 

3. Nyerd meg a 10 000Ft értékű környezetbarát ajándékcsomag egyikét! 

Ráadásként a 2. ajándékcsomagért: 

I. Oszd meg Facebookon vagy Instagramon EcoMood Hungary-s elmúlt 1 évben 

vásárolt terméked használat közben, ezzel ösztönözve ismerőseid a 

környezetbarát életmódra, vagy írj véleményt Facebook oldalunkra. 

II. Jelölj meg minket (@ecomoodhungary)! 

III. Nyerd meg a 2. 10 000 Ft értékű ajándékcsomagot. 

Csomagolásmentes partnereink: 

• Green Home Shop  

• Niki méri 

• Pancs Bolt 

• Pitypang csomagolásmentes bolt 

• Pure Planet Box 

• Stopcsomagolás Eger 

• TEBE Reform Kft. 

• Zero Waste Society 

• ZÖLD mÉRTÉK  

 

http://www.ecomood.hu/
http://www.ecomood.hu/
mailto:info@ecomood.hu


A játékban egy-egy véletlenszerűen kiválasztott feltételeket teljesítő személy kerül 

kisorsolásra.  

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

cselekvőképes felnőtt korú, természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló 

személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú 

természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. 

A nyereményt csak magyarországi címre postázzuk. 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI: 

A játékban minden olyan személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját 

Instagram vagy Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján 

azonosítható. 

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek 

azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. A játék nem Instagram 

és vagy Facebook által szponzorált. 

NYEREMÉNY: 

2 db 10 000 Ft értékű EcoMood Hungary ajándékcsomag  

Nyeremény átvétel: 

A Szervező a nyertes nevét legkésőbb sorsolást követő napon az ecomoodhungary 

Instagram és Facebook oldalán hirdeti ki. A nyertes Játékos ezt követően felveheti 

a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával, ahol a nyereményt a Játékos az 

ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kapja kézhez. 

 

 


