
Donorfelmérési tájékoztató és szabályzat 

kiegészítés 

„Téli ajándékhullás a CSL-nél! - Kaparj és nyerj!” 

2022. november 21-től 2023. január 31-ig 

 

Jelen tájékoztató csak kiegészítő dokumentumként funkcionál, az alap promóciós szabályzat „Donor 

felmérési és tájékoztató szabályzat” minden egyéb változatlansága mellett.   

 

1. A kiegészítő promóció rövid leírása:    

A CSL Plasma Kft. a felmérésben résztvevő és a felmérési kérdőívet hiánytalanul kitöltő és a CSL Plasma 
Kft.-nek visszajuttató donornak minden leadott kérdőív után egy darab kaparós sorsjegyet ad. A 
kaparós sorsjegyek mindegyike azonnal nyer, sorsolásra nem kerül sor. 

2. Időtartama  

2022. november 21-től az adott centrumban rendelkezésre álló sorsjegyek kiosztásáig, de legkésőbb 
2023. január 31-ig tart. 
 
Egyéb rendelkezések: a CSL Plasma Kft. a kiegészítő promóciót bármikor indoklás nélkül felfüggesztheti 
vagy visszavonhatja.   
 
3.  A Promóció menete 
 
4.1. A „Donor felmérési és tájékoztató szabályzat” alapján az ott meghatározott felmérésben 
résztvevők a hiánytalanul kitöltött kérdőívet a CSL Plasma Kft. részére visszajuttatva a leadáskor a 
leadott kérdőívek darabszámának megfelelő, a jelen kiegészítő promócióban való részvételre jogosító 
kaparós sorsjegyet kapnak. 
 
4.2. A kaparós sorsjegyek mindegyike nyer. A nyereményt a sorsjegy arra szolgáló felületének 
lekaparásával ismerheti meg a résztvevő. A nyeremények átvételére a lekapart sorsjegy bemutatása 
jogosítja annak birtokosát, sorsolásra nem kerül sor.  
 
4.3 A sorsjegy bemutatásakor a CSL Plasma Kft. nem vizsgálja, hogy a sorsjegyet bemutató személy 
miként jutott a sorsjegy birtokába. A sorsjegyet bemutató személynek nem kell a CSL Plasma Kft. 
regisztrált donorának lennie, a nyeremény átvételéhez meghatalmazás bemutatására nincs szükség. 
Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sorsjegyek átvételét követően a résztvevők ügyeljenek a 
sorsjegyek biztonságos tárolására, és arra, hogy azt csak akkor adják át más személynek, ha azt 
szeretnék, hogy e személy vegye át a sorsjegyen szereplő nyereményt. 
 
Az Adom! pontok esetében a nyeremény átvételéhez szükséges, hogy a sorsjegyet bemutató személy 
rendelkezzen az Adom! Program szerinti regisztrációval vagy pedig az átvételkor megnevezze, hogy 
mely Adom! Programban regisztrált fiókra kívánja jóváírni a nyeremény pontokat. 
 
4.4. A lekapart sorsjegyet bemutató személy a sorsjegyen szereplő nyeremény átvételét átadás-
átvételi jegyzőkönyvben aláírásával igazolja, melyben rögzítésre kerülnek az alábbi adatok: 
 
Résztvevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, nyeremény tárgya. 
 

https://www.cslplasma.hu/wp-content/uploads/2022/09/donor_felmeresi_tajekoztato_es_szabalyzat_220915.pdf
https://www.cslplasma.hu/wp-content/uploads/2022/09/donor_felmeresi_tajekoztato_es_szabalyzat_220915.pdf
https://www.cslplasma.hu/wp-content/uploads/2022/09/donor_felmeresi_tajekoztato_es_szabalyzat_220915.pdf


4.5.  A kaparós sorsjegyeket 2022. november 21-től a készlet erejéig biztosítja a Szervező, de legkésőbb 
2023. január 31-én adja ki az utolsót. A sorsjegyek beváltása 2023. január 31-ig lehetséges. 
 
 
5. Promóciós ajándék 
 
A lekapart sorsjegyet bemutató személy az alábbi ajándékra (a továbbiakban: Promóciós ajándék) 
válhat jogosulttá. A Szervező fenntartja magának a jogot, azonban kötelezettséget nem vállal arra, 
hogy amennyiben bármilyen okból az ajándékot nem tudja biztosítani, lehetőséget biztosítson másik 
ajándék választására. 
 
A kaparós sorsjegyen meghatározott ajándékra a fentiek alapján jogosulttá váló személy a következő 
ajándékok valamelyikét kaphatja a bemutatott sorsjegynek megfelelően:  
 
A kaparós sorsjegy a következő nyereményeket tartalmazhatja: 
 
Debreceni centrum: 

• 50 Adom! pont (310 db) 

• 100 Adom! pont (155 db) 

• 150 Adom! pont (155 db) 

• 200 Adom! pont (108 db) 

• 500 Adom! pont (92 db) 

• 1000 Adom! pont (30 db) 

• zokni (300 db) 

• hűtőmágnes (300 db) 

• jegyzetfüzet (200 db) 

• vászontáska (100 db) 

• 50 000 Ft-os Media Markt utalvány (1 db) 
 

Miskolci centrum: 

• 50 Adom! pont (290 db) 

• 100 Adom! pont (145 db) 

• 150 Adom! pont (145 db) 

• 200 Adom! pont (102 db) 

• 500 Adom! pont (88 db) 

• 1000 Adom! pont (30 db) 

• zokni (300 db) 

• hűtőmágnes (350 db) 

• jegyzetfüzet (200 db) 

• vászontáska (100 db) 

• 50 000 Ft-os Media Markt utalvány (1 db) 
 

Nyíregyházi centrum: 

• 50 Adom! pont (400 db) 

• 100 Adom! pont (200 db) 

• 150 Adom! pont (200 db) 

• 200 Adom! pont (140 db) 

• 500 Adom! pont (120 db) 

• 1000 Adom! pont (40 db) 

• zokni (400 db) 

• hűtőmágnes (350 db) 

• jegyzetfüzet (300 db) 

• vászontáska (150 db) 

• 50 000 Ft-os Media Markt utalvány (1 db) 



 
Egy személy több kaparós sorsjegyet is bemutathat, és az azokon meghatározott valamennyi ajándékra 
jogosult. 
 
6.  Felelősségkorlátozás 
 
A Szervezők és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a sorsjegyek elvesztéséért vagy 
eltulajdonításáért. 
 
Ha a Promóció a Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a 
Szervezők által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció 
adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervezők 
fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják, módosítsák vagy felfüggesszék a 
Promóciót. 
 
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kizárjanak a Promócióból 
bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatban foglaltakat vagy 
bármely módon veszélyezteti a Szervező tevékenységét és működését. 
 
A Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a 
Promóciós ajándék átadására a megfelelő időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget vagy a szükséges adatokat nem adja meg, hibásan vagy 
hiányosan adja meg és így a Promóciós ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért 
a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Promóciós ajándékok átvételének 
lehetőségét a következők szerint biztosítja a CSL Plasma Kft. centrumaiban: 
 
• a kaparós sorsjegy(ek) kizárólag személyesen, 2023. január 31-ig válthatók be. 
 
7. Adózás 
 
A Promóciós ajándékok esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyeremény átvevője köteles minden 
esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt 
megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. 
 
8. Adatkezelés 
 
A Promócióban történő részvételre a Szervező promóciókra és pontgyűjtő programra vonatkozó 
adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, mely elérhető a résztvevő centrumokban. 
 
Budapest, 2022. november 21.  
CSL Plasma Kft. 


