
 

Learn & Earn és #RoadToRanger nyereményjáték 
 
Nevezési időszak: Mindegyik nyereményjáték 2019.04.04-én 00:00 órakor kezdődik és         
2019.04.30-án 23:59 perckor ér véget. A Hivatalos Szabályokban szereplő időpontok          
Csendes-óceáni idő szerint vannak feltüntetve. 
 
Jogosultság: A Nyereményjátékok minden olyan személy számára nyitottak, (i) aki betöltötte           
18. életévét (Japánban 20. életévét) a nevezés napján, (ii) aki jogszerű tartózkodási hellyel             
rendelkezik az Egyesült Államok 50 államának valamelyikében, Columbiában, Ausztriában,         
Kanadában (kivéve: Québec), Cipruson, Finnországban, Franciaországban, Németországban,       
Görögországban, Magyarországon, Indiában, Írországban, Japánban, Lettországban,      
Litvániában, Luxemburgban, Hollandiában, Új-Zélandon, Norvégiában, Spanyolországban,      
Svájcban, Ukrajnában és az Egyesült Királyságban (együttesen: „Jogosultsági terület”) és (iii)           
aktív Salesforce Trailhead profillal rendelkezik a Nevezési Időszakban.  
 
Nevezési módok: A Learn & Earn (Tanulj és Keress) nyereményjátékba nevezéshez a jogosult             
résztvevőknek a nevezési időszak során Trailhead jelvényt kell szerezniük. A Trailhead jelvényt            
modulok, projektek és szuperjelvények teljesítésével lehet megszerezni. A nevezési időszak          
során feloldott közösségi jelvények nem számítanak bele a nevezésbe. A jelentkezők a            
Trailheadet itt érhetik el https://trailhead.salesforce.com. A nevezési időszak során minden          
egyes megszerzett, jogosult jelvény egy (1) nevezésre jogosít fel a Learn & Earn             
nyereményjátékba.  
  
A #RoadToRanger nyereményjátékba történő nevezéshez a jogosult résztvevőknek még a          
nevezési időszak során el kell érniük a Ranger Trailhead fokozatot. A Trailheadbe történő             
belépésenként egy (1) nevezés a Trailhead Rank vagy Ranger fokozat elérésekor, a nevezési             
időszak során. Azok a jelentkezők, akik a nevezési időszakot megelőzően már elérték a             
Trailhead Rank vagy Ranger fokozatot, egy (1) nevezést szereznek meg a #RoadToRanger            
nyereményjátékba a nevezési időszak során megszerzett egy (1) jogosult Trailhead jelvénnyel.           
A #RoadToRanger nyereményjátékhoz megszerzett minden egyes Trailhead jelvény egy (1)          
nevezésnek számít a Learn & Earn nyereményjátékba, amelyekhez az említett jogosult           
jelvényeket megszerezték.  
 
A nevezők egy (1) Trailhead belépéssel kizárólag egyszer nevezhetnek a nyereményjátékba. A            
jelvényeket, Trailhead fokozatokat és pontokat a Trailhead szabályzatának megfelelően lehet          
megszerezni. A szabályzat itt olvasható el: https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-ranks.  
 
A nyertes kiválasztása és értesítése: 2019. május 3-án vagy ahhoz közeli napon a             
salesforce.com inc. vállalat véletlenszerűen választja ki a potenciális nyerteseket a jogosult           
nevezők közül a nevezési időszak alatt. A potenciális nyertes(ek) a nevezési folyamat során             
megadott elérhetőségi adatok alapján a sorsolástól számított hét (7) napon belül e-mailben            
kapnak értesítést.  
 

 

https://trailhead.salesforce.com/en
https://trailhead.salesforce.com/en
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-ranks


 

Nyeremény(ek): Huszonöt (25) Learn & Earn nyereményjáték-nyertes egyenként egy (1)          
feltöltött Visa ajándékkártyakódot kap, egyenként 100 dollár összeggel, amelyek egyesült          
államokbeli kiskereskedelmi értéke („KKÉ”) 100 dollár. Huszonöt (25) nyertes egyenként egy (1)            
kupont nyer, amellyel egy (1) Trailhead Certification vizsgára lehet regisztrálni. A kuponok            
KKÉ-értéke egyenként 200 dollár. A nyeremények KKÉ-értéke összesen 7500 dollár. A           
nyereményjátékba nevezésenként legfeljebb egy (1) nyeremény nyerhető el. A #RoadToRanger          
nyereményjáték nyertesei számára a Trailhead Certification vizsgára szóló kuponokat e-mailen          
keresztül állítjuk ki. A kuponok hat (6) hónappal az után a nap után járnak le, miután a szponzor                  
számukra a azokat e-mailen keresztül elküldte. A Learn & Earn nyereményjáték nyerteseire is             
vonatkoznak a Visa ajándékkártyakód felhasználási feltételei, amelyek többek között a lejárati           
időt, valamint a kapcsolódó költségeket tartalmazzák. 
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