
Játékszabályzat 

 
Általános feltételek 
A KutatóCentrum Online Piackutató Kft. (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út, 88-90, 
I. em 40., cégjegyzékszáma: 01-09-967900, adószáma: 23487912-2-41, a 
továbbiakban: KutatóCentrum) a Training360 Kft. megbízásából végzett 
közvélemény-kutatáshoz kapcsolódóan Nyereményjátékot indít, amelyen azok 
vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen részvételi feltételekben foglaltaknak 
megkapják az e-mailben érkező kutatási meghívólevelet, mely a felmérés kérdőívének 
linkjét tartalmazza és kitöltik a kérdőívet. 
 
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Training360 Kft. munkavállalói, illetve a 
munkavállalók Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, és hozzátartozói, valamint a 
KutatóCentrum munkavállalói ill. hozzátartozói. 
 
Nyeremények: 
A Nyereményjátékban három válaszadó (a továbbiakban: Nyertes) kerül kisorsolásra, 
akik az alábbi három Nyeremény közül nyernek egyet-egyet:  
 

 3 hónapos hozzáférés a Training360 és a NetAcademia előfizetésben elérhető 
tananyagaihoz 

 75 000 Ft értékű utazási, nyaralási voucher  
 75 000 Ft értékű eMAG utalvány 

 
Sorsolás: 
A sorsolás a KutatóCentrum székhelyén történik. 
A Nyereményjáték 2021. március 9-én kezdődik és a vizsgálathoz szükséges 
megfelelő kitöltésszám beérkezésekor, de legkésőbb 2021. március 31-én zárul. 
 
A sorsolás időpontja és helyszíne: 
A kitöltések lezárását követő 15 napon belül, 1034 Budapest, Bécsi út, 88-90, I. em 40. 
 
Amennyiben a kiértesített Nyertesek az emailben történő értesítéstől számított 2 héten 
belül nem jeleznek vissza, a KutatóCentrum fenntartja a jogot újabb Nyertesek 
sorsolására mindaddig, ameddig a Nyeremények hivatalosan gazdára nem találnak. A 
3 hónapos hozzáférés a Training360 és a NetAcademia előfizetésben elérhető 
tananyagaihoz elnevezésű nyeremény mindennemű adóvonzatát Training360 Kft., 
míg a 75 000 Ft értékű utazási, nyaralási voucher, valamint a 75 000 Ft értékű 
eMAG utalvány mindennemű adóvonzatát a KutatóCentrum állja. A sorsolásban 
minden kitöltő ugyanakkora eséllyel vesz részt.  
 
A nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele: 



A sorsolás eredményéről a Nyerteseket, illetve az esetleges Pótnyerteseket a 
KutatóCentrum a Nyereményükre való jogosulttá válásuktól számított 2 munkanapon 
belül e-mailben értesíti és egyben tájékoztatja őket a Nyereményük átvételének 
részleteiről az info@kutatocentrum.hu címről. 
 
A Nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények 
átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek 
nem tesznek eleget és emiatt vagy az általuk megadott adatok pontatlansága vagy 
megváltozása miatt a Nyereményük időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a KutatóCentrum terhére nem értékelhető. A Nyertesek a Nyereményük 
átvételére a sorsolás időpontjától számított 30 napon belül jogosultak. A 30 napos 
határidőn túl a Nyertesek a Nyereményükre jogszerűen nem tarthatnak igényt. 
 
Kijelentem, hogy a Nyereményjáték feltételeit részletesen megismertem és teljes 
mértékben elfogadom, illetve betartom.     
 
Budapest, 2021. március 1. 


