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2022. nyári Aegon termékismereti játék  
 
Virtuális „ametiszt mesterkristályok” reklám 
ajándéktárgyakra váltásának folyamata 
 
 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyilvánosan elérhető alkuszi 

weboldalán (https://alkuszi.aegon.hu/), illetve elektronikus hírlevélben meghirdetett 2022. nyári 

Aegon termékismereti játéksorozat (továbbiakban: Játék) a 6.1.2 pontjában meghirdetett virtuális 

„ametiszt mesterkristályok” reklám ajándékokra való váltásának folyamatát rögzíti. 

 

 

1. Reklám ajándékok és azok „ametiszt mesterkristály” értékei 

Az elérhető reklám ajándékok:  

Bögre 

(240 ml-es retro kerámiabögre) 
5 „ametiszt mesterkristály” 

Esernyő 

(automata összecsukható) 
10 „ametiszt mesterkristály” 

Törölköző 

(100*150 cm méretű) 
15 „ametiszt mesterkristály” 

VIG dísztányér  

Maurer Dóra alkotásával 
45 „ametiszt mesterkristály” 

 

A bögre, az esernyő és a törölköző a szervező logójával ellátott ajándéktárgy.  

 

 

2. Az „ametiszt mesterkristályok” beváltásának folyamata 

 

A Játékban gyűjtött virtuális „ametiszt mesterkristályok” a Játékosok e-mailben kapnak 

tájékoztatást a Játékban megadott e-mail címükre a levél mellékletében elhelyezett nyeremény-

rendelő táblázatban rögzítetten.  

 

A Játékosok a regisztrált „ametiszt mesterkristály” darabszámokból képzett keretéből az 1. pontban 

meghirdetett táblában megadottak szerinti átváltással választhat ajándékot/ajándékokat.  

 A megrendelésekre a Játékoshoz eljuttatott nyeremény-rendelő táblázatban van lehetőség. 

A táblázat kitöltését szövegbuborékok segítik.  

 A Játék során gyűjtött „ametiszt mesterkristályok” terhére több ajándék is válaszható, 

amennyiben azok darabszámából a nyereménytárgyak 1. pontban meghirdetett értékének 

összegzése ezt lehetővé teszi. Az „ametiszt mesterkristályokból” képzett virtuális keret 
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terhére a Játékos szabadon állíthatja össze, hogy mely ajándéktárgyra/ajándéktárgyakra 

kívánja az „ametiszt mesterkristályait” beváltani.  

 A legkisebb beváltási egység 5 „ametiszt mesterkristály”, az ez alatti darabszámú „ametiszt 

mesterkristályok” reklám ajándékra való beváltására nincs lehetőség.  

 

A kitöltött nyeremény-rendelő táblázatok visszaküldésének határideje 2022. október 30.  

A kitöltött táblázatokat a Játékosnak a Nemeth.GaborBalazs@aegon.hu e-mail címre kell küldenie a 

megadott határidőig. A határidőn túl beküldött igények esetében a Szervező nem köteles a beváltást 

biztosítani. 

 

A reklám ajándékokat a Szervező területi támogató munkatársai (key account managerek) juttatják 

el az arra jogosultaknak. 

 

3. Vegyes rendelkezések 

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja 

úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi nyilvánosan elérhető alkuszi weboldalán 

(https://alkuszi.aegon.hu/), illetve elektronikus hírlevélben.  

Jelen szabályzat a 2022. nyári Aegon termékismereti játéksorozat meghirdetett szabályzatának 

kiegészítése, az abban foglaltak változatlan tartalommal hatályosak.   

A nyeremények minden adóvonzatát a Szervező viseli. 
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