
1. Marketing: reklámcélú üzenetek, hírlevelek, termékajánlatok, marketingkutatás. 

A nyereményjáték szabályzat 2020.05.29-én meghosszabbítjuk 

„Tiszta udvar, rendes ház – Regisztráljon és nyerjen 

robotporszívót!” nyereményjáték szabályzata 

 

A szabályzat feltételei az alábbiakban módosul: 

- a nyereményjáték végdátuma 2020. szeptember 3. 

- a sorsolás időpontja 2020. szeptember 4. 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos 

weboldalain (www.aegon.hu) meghirdetett „Tiszta udvar, rendes ház – 

Regisztráljon és nyerjen robotporszívót!” elnevezésű nyereményjátékra vonatkozó 

feltételeket foglalja össze. 

1. A nyereményjáték Szervezője és az Adatkezelő 

A nyereményjáték szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

(székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; 

cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 – 

55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Az 

Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján 

https://www.aegon.hu/adatbiztonsag érhető el további információ. 

 

2. A nyereményjáték időtartama 

A nyereményjáték 2020. március 18-tól 2020. május 31-ig szeptember 3. 

tart. 

3. A sorsolásos nyereményjáték részvételi feltételei 
A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel 

rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2020. március 18 

és 2020. május 31. szeptember 3. között: 

- sikeresen regisztrál az alábbi űrlapok valamelyikén: 

 a „Kötelező biztosítás Kisokos” elnevezésű oktatóanyag letöltéséhez 

szükséges online űrlapon, 

 a „Tippek, hogy fizessen lakásbiztosítója!” elnevezésű oktatóanyag 

letöltéséhez szükséges online űrlapon, 

 a https://www.aegon.hu/landing/ingyenes-penzugyi-tanacsadas-

szakertonktol.html weboldalon található online űrlapon, 
 https://www.aegon.hu/landing/ingyenes-penzugyi-tanacsadas-

szakertonktol-b.html weboldalon található online űrlapon, 

 https://www.aegon.hu/nyugdijbiztositas/nyugdijkutatas-infografika-

2018.html weboldalon található online űrlapon, 
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 https://www.aegon.hu/nyugdijbiztositas/europai-nyugdijkorkep-

2019.html weboldalon található online űrlapon, ÉS 

- elfogadja az űrlap Adatvédelmi tájékoztatóját; ÉS  

- a biztosító Adatvédelmi tájékoztatása alapján önként hozzájárul ahhoz, hogy a 

biztosító személyes adatait (teljes név, lakcím irányítószáma, születés dátuma, 

e-mail cím és mobiltelefon szám) marketing célú üzenetek küldésére 

felhasználja visszavonó nyilatkozatáig; ÉS 

- hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító az általa kezelt személyes adatait a vele 

szerződésben álló biztosítási ügynökeinek üzletszerzési céllal visszavonó 

nyilatkozatáig átadja; ÉS  

- elfogadja a nyereményjáték szabályzatát és ezzel vállalja, hogy nyertesként 

történő kisorsolása esetén adatait (név, irányítószám, településnév) a Szervező 

közzétegye a https://www.aegon.hu/nyeremenyjatekok-akciok weboldalon. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a jogosulatlan felhasználással, illetve kiskorú általi 

regisztrációval összefüggő esetleges jogsértésekért nem vállalunk felelősséget. A 

Szervezőt továbbá nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének 

meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén. 

Amennyiben egy személy a szabályzatban megjelölt időszak alatt több űrlapon is 

sikeresen beregisztrál, úgy neve annyiszor fog szerepelni a sorsoláson. 

7. A sorsolásos nyereményjáték nyereménye 

A Szervező a nyereményjátékban részt vevők között fődíjként egy Xiaomi Mi 

robotporszívót sorsol ki, mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik: 

- 1800Pa szívóerő 

- 5200mAh akkumulátor 

- kb. 150 perc tisztítási idő 

- lézeres térképkészítés 

- térkép alapú távvezérlés applikáción keresztül 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési nehézségek 
esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú robotporszívót (1800Pa 
szívóerő, 5200mAh akkumulátor) esetleg a fődíj értékének megfelelő vásárlási 

utalványt biztosítson a nyertes számára. 

Az ajándékként kisorsolt nyeremény hivatalos magyarországi garanciával 

rendelkezik, mely a készülék felhasználó általi aktiválástól számított 2 évig 

érvényes. Az esetleges minőségi problémák esetén bármely magyarországi 

hivatalos Xiaomi szervizt felkereshet, a Szervezőt e tekintetben nem terheli 

felelősség. 

A nyereményt a Szervező a sorsolást követően a nyertes beazonosítása és a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén, 5 munkanapon 

belül juttatja el a nyertesnek. A nyereményt a Trans-O-Flex futárszolgálat 

segítségével ingyenesen szállítjuk házhoz. 
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A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremények másra át nem 

ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

8. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása 

A nyereményjáték nyereménye 2020. június 2-án szeptember 4-én, 11 

órakor az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és 

Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével kerül kisorsolásra. A nyeremény 

sorsolásának helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  

A sorsolás olyan számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely 

biztosítja a nyertes kisorsolásának a véletlenszerűségét. 

A nyereményjáték nyertesét a Szervező a nyertes azonosítása és hozzájárulása 

után teszi közzé a https://www.aegon.hu/nyeremenyjatekok-akciok weboldalon. 

A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és 

telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha 

a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, 

továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve 

telefonhasználat miatt. 

 

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) nem 

tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes 

később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel 

szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező 

vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől 

számítva 3 munkanapot vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a 

kapcsolatfelvétel sem telefonon, sem e-mailen, a nyertes jogosultsága elvész. 

 

A sorsolások alkalmával, a nyertessel egy időben egy pótnyertes kisorsolására is 

sor kerül. Amennyiben a nyertes ajándékra való jogosultsága elvész a kisorsolt 

pótnyertes lép a helyére. 

 

9. A nyereményjátékból kizártak köre 

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói; 

(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói, 

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 

közeli hozzátartozói. 
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