A SAGER HŰSÉGPROGRAM REVILUT 12 KÉSZÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
(a továbbiakban: „Szabályzat”)
1. Szervező
1.1. A „SAGER HŰSÉGPROGRAM –ReviLut 12” elnevezésű „promóciós” játék (továbbiakban:
„Sager Hűségprogram”) szervezője a SAGER Pharma Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti
út 122-124. B. ép.; e-mail: sager@sagerpharma.hu; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-869585;
adószám: 13717108-2-41.; a továbbiakban: „Szervező”).
2. Termék - ReviLut 12
2.1. A Szervező forgalmazza a ReviLut12 étrend-kiegészítő készítményt (28x) (továbbiakban:
ReviLut 12)
3. Részvételi feltételek
3.1. Alapfokozat
3.1.1. A Sager Hűségprogramban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó bejelentett
magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes, devizabelföldi magyar állampolgár,
aki nem esik az3.1.2. pontban meghatározott kizárt személyek körébe vehet részt, és aki:
- elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, valamint azoknak megfelel, és
- az adatkezelési szabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárulását adta, továbbá
- a Sager Hűségprogram működési ideje alatt összegyűjt 4 (négy) db, a ReviLut
12dobozán található vonalkódot, és
- a 4 (négy) db vonalkódot a ReviLut 12 dobozában található formanyomtatványra
felragasztja, majd ezt a formanyomtatvány megfelelően, olvashatóan kitöltve (a jelen
pontnak megfelelő formanyomtatvány a továbbiakban: „Gyűjtőszelvény”) a
Szervező székhelyének címére zárt borítékban elpostázza.
(továbbiakban: „Résztvevő”)
3.1.2. A Sager Hűségprogramból ki vannak zárva a Szervező, azaz a SAGER Pharma Kft.
munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
3.2. Aranyfokozat
3.2.1. A Résztvevő 3. (harmadik) Gyűjtőszelvény beküldésével Aranyfokozatú Résztvevővé
válik.
3.3. Gyémántfokozat
3.3.1. A Résztvevő 6. (hatodik) Gyűjtőszelvény beküldésével Gyémántfokozatú Résztvevővé
válik.
3.4. A Szervező kizárhatja a Sager Hűségprogramból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen
Szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
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3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.
4. Sager Hűségprogram menete
4.1. A Résztvevőnek a Sager Hűségprogramban való részvétel annak működése alatt össze kell
gyűjtenie 4 (négy) db ReviLut 12 dobozán található eredeti vonalkódot, és bármelyik ReviLut
12 dobozában található, vagy a www.fokuszbanaszem.hu oldalról letölthető Gyűjtőszelvényre
kell felragasztania.
4.2. A ReviLut 12 dobozában található a Sager Hűségprogramban való részvétellel kapcsolatos
személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató, amelyet az adatok megadását
megelőzően minden Résztvevőnek el kell olvasnia. Amennyiben a Résztvevő hozzájárul a
személyes adatai adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez, abban az esetben
Gyűjtőszelvényen a személyes adatait olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel kitölti, és a
Gyűjtőszelvényt a Szervező postacímére visszaküldi.
4.3. Egy Résztvevő korlátlan számú Gyűjtőszelvény beküldésére jogosult. Külön Gyűjtőszelvényen
található vonalkódok nem vonhatóak össze azonban egy borítékban több Gyűjtőszelvény is
beküldhető.
4.4. Minden forgalomban lévő ReviLut 12 vonalkódja részt vesz a Sager Hűségprogramban. A
nyereményként küldött ReviLut 12 vonalkódja azonban a Sager Hűségprogramban nem
érvényesíthető.
5. Sager Hűségprogram időtartama
5.1. A Sager Hűségprogram 2019.01.01. napjától visszavonásig tart. A visszavonásról a Szervező
legalább a Sager Hűségprogram befejezését megelőző 3 hónappal korábban értesíti a
Résztvevőket a fokuszbanaszem.hu weboldalon keresztül megjelölve az utolsó időpontot,
amely időpontig Gyűjtőszelvény küldhető.
6. Nyertesek, nyeremény
6.1. Minden, a jelen Szabályzatnak megfelelő Gyűjtőszelvény beküldője ajándékban részesül.
6.2. Nyeremény alapfokozat esetén
6.2.1. A Szervező az alapfokozatú Résztvevő által a jelen Szabályzatnak megfelelően kitöltött
és beküldött Gyűjtőszelvény után 1 (egy) db ajándék ReviLut 12-t postáz a résztvevő
részére.
6.3. Nyeremény Aranyfokozat esetén
6.3.1. Aranyfokozat elérése esetén a Szervező a 3. (harmadik) Gyűjtőszelvény beküldése után 1
(egy) db ajándék ReviLut 12-t és ezzel együtt 1 (egy) extra doboz ReviLut 12-t postáz a
Résztvevő részére.
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6.3.2. Az aranyfokozatú Résztvevő számára a Szervező a 3. (harmadik) Gyűjtőszelvény
beküldését követően beküldött minden egyes Gyűjtőszelvény után – a Gyémántfokozat
elérésig – kizárólag 1 (egy) db ajándék ReviLut 12-t postáz.
6.4. Nyeremény Gyémántfokozat esetén
6.4.1. Gyémántfokozat elérése esetén a Szervező a 6. (hatodik) Gyűjtőszelvény beküldése után
1 (egy) db ajándék ReviLut 12-t és ezzel együtt 1 (egy) extra doboz ReviLut 12-t, továbbá
egy 500-1200 Ft közötti értékű látással kapcsolatos meglepetés ajándékot postáz a
Résztvevő részére.
6.4.2. A gyémántfokozatú Résztvevő számára a Szervező a 6. (hatodik) Gyűjtőszelvény
beküldését követően beküldött minden egyes Gyűjtőszelvény után – a 6.4.3. pontban írtak
eléréséig – kizárólag 1 (egy) db ajándék ReviLut 12-t postáz.
6.4.3. A gyémántfokozatú Résztvevő részére, amennyiben a gyémántfokozat elérését követő 18
hónapon belül legalább 3 (három) Gyűjtőszelvényt beküld, a Szervező a 3. (harmadik
Gyűjtőszelvény beküldését követően 1 (egy) db ajándék ReviLut 12-t és ezzel együtt 1
(egy) extra doboz ReviLut 12-t, továbbá egy 500-1200 Ft közötti értékű látással
kapcsolatos meglepetés ajándékot postáz. Ugyanezen pontban leírt szabály érvényes a 9.
(kilencedik) Gyűjtőszelvény után 18 hónapon belül legalább további három
Gyűjtőszelvény beküldése esetén.
6.4.4. A 6.4.3. pontban foglalt összesen 9 (kilenc) 12 (tizenkettő) 15 (tizenöt) stb.,
Gyűjtőszelvény beküldését követően a gyémántfokozatú résztvevő számára a Szervező a
9. (kilencedik) Gyűjtőszelvény beküldését követően beküldött minden egyes
Gyűjtőszelvény után kizárólag 1 (egy) db ajándék ReviLut 12-t postáz.
6.5. A Szervező az egyes nyereményeket kizárólag magyarországi lakcímre küldi el postai úton
vagy GLS futárszolgálat útján. Továbbá előzetes egyeztetés alapján lehetőség van személyes
átvételre a Sager Pharma Kft. irodájában (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1.
címen) munkanapokon 10.00-15.00 óra között.
6.6. A 6.4. pontban írt meglepetés ajándék tárgyát a Szervező a fokuszbanaszem.hu oldalon teszi
közzé, változás esetén a változást megelőző legalább 1 hónappal korábban.
6.7. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre át nem
válthatók. A jelen 6. pontban meghatározott nyereményeket a Szervező biztosítja. A
nyeremények utáni adó és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a
Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen
felmerülő egyéb költségek és kiadások a Résztvevőt terhelik.
6.8. A nyeremények postázására várhatóan a Gyűjtőszelvény Szervező általi kézhezvételét követő
1 (egy) hónapon belül kerül sor. A Résztvevők által megadott postázási címek
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés ez okból történő
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért,
továbbá a Résztvevő téves vagy valótlan adatszolgáltatásából eredően a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
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6.9. Ha a Résztvevő a nyereményét nem veszi át és az visszaérkezik a Szervezőhöz, a Szervező
nyereményt ismételten nem küldi meg és annak átvételére lehetőséget nem biztosít a
Résztvevőnek.
6.10. A Szervező nem oszt szét a jelen Szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen
megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
7.2. A jelen Szabályzatot a Szervező a fokuszbanaszem.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Sager
Hűségprogram teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat és a Sager Hűségprogram –
ReviLut 12 Adatvédelmi tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
7.3. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Sager Hűségprogramban való részvétel önkéntes.
7.4. A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából
eredő, a Résztvevőnél vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
7.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek
gyanúja esetén a Sager Hűségprogramból bárkit indoklás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevő
által beküldött és a Szervező által meghatározott számú Gyűjtőszelvényt töröljön.
7.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott
feltételeket vagy magát a Sager Hűségprogramot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező a
Sager Hűségprogrammal kapcsolatos esetleges módosításokat a fokuszbanaszem.hu
weboldalon teszi nyilvánossá.
Kelt: Budapest, 2019. január 01.

4

