
EcoMood Hungary Bambusz Fogkefe és Tok Nyereményjáték 

 

Játék időtartama: 2019. 12. 06 – 2019. 12. 13. 16 óra 

A Játék neve: „Nyerj környezetbarát Bambusz fogkefét Bambusz Tokkal!- 

Nyereményjáték” (továbbiakban: Játék). 

Játék szervezője: Magyar Adrienn E.V. www.ecomood.hu, Adószám: 55529507-1-30, 

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

JÁTÉK LEÍRÁSA: 

A szervező egyszeri nyereményjátékot hirdet meg a www.facebook.com weboldalon 

elérthető közösségi portálon (továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál). Az 

tud részt venni a játékban, aki a meghatározott időtartama alatt „Tetszik” („Like”) 

kapcsolatot alakít ki a szervező EcoMood Hungary elnevezésű Facebook oldalán, 

belájkolja a nyereményjáték kiírás posztját és megírja kommentben, hogy melyik 

színű fogkefét szeretné megnyerni a tokkal együtt. 

Választható színek: 

Felnőtt: kék, zöld, pink, lila, fehér  

Gyerek: zöld 

A játékban egy véletlenszerűen kiválasztott követő kerül kisorsolásra. A 

nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási 

kötelezettséggel. 

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 

Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. 

A sorsoláson minden személy csak egy alkalommal vehet részt, akár többszöri 

komment esetén is. 

http://www.ecomood.hu/
http://www.facebook.com/


A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek 

azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. 

 

NYEREMÉNY: 

1 db Bambusz nyelű fogkefe, Bambusz utazós tokkal. 

A nyertes választhatja ki, melyik színű bambusz fogkefét szeretné: 

• Felnőtt: zöld, kék, lila, pink, fehér 

• Gyerek: zöld 

 

A Szervező a nyertes nevét legkésőbb sorsolást követő napon az EcoMood Hungary 

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. 

HOZZÁJÁRULÁS 

A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

Szervező közzéteszi a Résztvevő Nyertes azon személyes adatait, mely az eredmény 

kihirdetéséhez szükséges. 

 


