
  

EcoMood Hungary - Tudatos Felfrissülés nyereményjáték 

 

Játék időtartama: 2021. 06. 15 – 2021. 06.25. 20 óra 

Sorsolás időpontja: 2021.06.28. A Játék neve: „EcoMood Tudatos Felfrissülés 

Nyereményjáték 1.” (továbbiakban: Játék). 

Játék szervezője: Magyar Adrienn E.V. -  EcoMood Hungary 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: Legyen Tiéd a 13 környezettudatos fémszívószál csomag egyike! 

1. Kövesd be a promócióban részt vevő partnerünk Facebook oldalát. 

2. Kövesd be az @ecomoodhungary Facebook oldalát. 

3. Jelöld meg kommentben 2 ismerősöd, és írd meg milyen frissítőt fogyasztanál el velük. 

Csomagolásmentes bolt partnereink: 

• BEKA Környezetbarát bolt, Göd 

• Csomagolásmentes Termékek Boltja – Zöld Sarok 

• Dekagramm 

• Grammok Kamrája csomagolásmentes bolt 

• Lemérem csomagolásmentes bolt 

• Mi Csemegénk csomagolásmentes bolt 

• Pancs Bolt – Újlipócia 

• Pure Planet Box0 

• Stopcsomagolás 

• Szütyő – Csomagolásmentes bolt 

• Zero Waste Society – Csomagolásmentes bolt 

• Zöld mÉRTÉK csomagolásmentes bolt  

• Zöldnek lenni jó 

A játékban minden partnerünk posztjánál egy-egy véletlenszerűen kiválasztott 

feltételeket teljesítő személy kerül kisorsolásra. Összesen 13 ajándékcsomag - 13 

nyertes. 

 

 

http://www.ecomood.hu/


  

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 Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek 

azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. A játék nem Facebook 

által szponzorált. 

NYEREMÉNY: 

Tudatos felfrissülés csomag tartalma:  

• 8 db minőségi, tartós fémszívószál (ezüst, kék, lila, szivárvány)  

• 1 db tisztítókefe 

• 1 db szívószál tasak 

Összesen 13 db környezetbarát fémszívószál csomag keresi tudatosságra nyitott 

tulajdonosát. 

Nyeremény átvétel: 

A Szervező és Partnerek a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő napon 

hirdetik ki Facebook oldalon. A nyertesek felvehetik a kapcsolatot a 

csomagolásmentes partnerekkel nyereményátvétel céljából. A nyeremény átvételére 

az adott Partner csomagolásmentes boltjában személyesen van lehetőség. 0Pure 

Planet Box partnernél a nyeremény postán kerül kiküldésre. 

 

 


