
JátékNet Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Webáruház Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 4., a továbbiakban: JátékNet). 
A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a JátékNet által üzemeltetett weboldalakon megjelenő karácsonyi 
nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, JátékNet által üzemeltetett webshopban regisztrált természetes személy vásárló (a továbbiakban: Résztvevő).
A Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
nagykereskedelmi és viszonteladó partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő 
cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.
A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.
A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai 
úton juttathatja el a JátékNethez.

2. A Játék leírása

A Játék a JátékNet által üzemeltetett webáruházak weblapján érhető el, és itt olvashatók a Játék leírásai, valamint az azokhoz kapcsoló anyagok.
A webáruházakban a Játék 2014. november 5. 12:00 perc és 2014. december 21. 23:59 közötti időtartama alatt eszközölt és a webáruház által ezen 
időszakban legalább automatikusan visszaigazolt, szállítási költség nélkül számított legalább bruttó 15.000 forint értékű vásárlás jogosít a nyereményjátékon 
való részvételre. A vásárlásnak ténylegesen megvalósultnak kell lennie, így az a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállási jog Játéknet által 14 naptári 
napra kiterjesztett időszaka alatt történő gyakorlása esetén a Részvételi jogosultság automatikusan megszűnik.
A Játékban minden egyes vásárlás számít, így a többszöri, a fenti feltételeknek megfelelő vásárlások mindegyike növeli a Résztvevő esélyeit.

3. A Játék időtartama

A Játék nem folyamatos szervezésű, 2014. november 5. 12:00-tól 2013. december 21-ig tart.

4. Az ajándéksorsoláson való részvétel feltételei

A nyeremények azok között a Játékosok között kerülnek kisorsolásra, akik:
elfogadják a nyereményjáték szabályait, a szállítási költséget nem számolva legalább bruttó 15 000 forint összegben vásárolnak a JátékNet által üzemeltetett 
bármely webáruházban, vásárlásuktól nem állnak el, nincsenek a Játékból kizárt személyek között és helyes adatokat adtak meg a regisztráció során.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. 
A Játékban való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.
Egy személy többször is részt vehet a sorsoláson, amennyiben több külön alkalommal is eleget tesz a részvételi feltételeknek.
A nyeremények sorsolása a feltételeket teljesítő vásárlások azonosító számának (rendelésszám) zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásval 
történik. A nyertes Résztvevő (a továbbiakban: „Nyertes”) azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, 
amennyiben az a JÁTÉK során, vagy azt követően derül ki.

5. Nyeremény

A Játék főnyereménye 4 személy részére (2 felnőtt + 2 gyermek) 4 napos, 3 éjszakás párizsi utazás a legnagyobb szórakoztató parkba, 2015 márciusában, 
belépővel, legalább reggelis ellátással. Továbbá 3 db 500 000 forinttal feltöltött bankkártya (FHB Bank Zrt. által vezetett „aktív” számlán, melyhez 
MasterCard bankkártya tartozik (1-1 db). 
További nyeremények:
47 darab saját márkás termó sál (napi nyeremény), és 6 darab 5000 forint értékű játék vásárlási utalvány (heti nyeremény), mely utóbbi 2015. március 
31-ig használható fel. 
Egy Lenovo A3500L tablet kerül kisorsolásra, kizárólag azok között a résztvevők között, akik az online bankkártyás fizetési módot választották (kijelzője 
7”, CPU 1,3 GHz, ROM 1 GB,  RAM: 8GB) . 
A nyeremény után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket a JátékNet megfizeti a Játékos helyett.
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes Résztvevő személyazonosító  igazolvánnyal vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánnyal 
igazolja magát. A nyertes adatainak meg kell egyeznie a regisztráció során megadott adatokkal (vezeték és keresztnév, lakcím). 
A nyeremény személyesen vagy ügyvéd által ellenjegyezett magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással is átvehető.
A nyeremények készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhetők. A bankbetét és bankkártya nyeremény átvételéhez szükséges okiratok (szerződések) 
megkötése a nyertes kötelezettsége. Az első negyedéves bankszámla és bankkártya fenntartási díjat a JátékNet viseli, minden esetleges további költséget 
a nyertes visel (a számlacsomag és bankkártya feltételekről bővebb információt itt talál: www.fhb.hu).

6. Sorsolás

A sorsolás a Résztvevők rendeléseinek azonosítói gépi véletlenszám-generálásos sorsolásával történik. A sorsolás helyszíne a JátékNet székhelye.
A sorsoláson kettőszörös eséllyel vesznek részt azok, akik az online bankkártyás fizetési módot választották. A kétszeres esély azt jelenti, hogy az 
online bankkártyás fizetést választó résztvevők rendelési azonosítói kétszer fognak szerepelni a húzásra kerülő listán, így a nyerésre való esélyük is 
kétszeres. 
Egy Lenovo A3500L tablet kerül kisorsolásra, kizárólag azok között a résztvevők között, akik az online bankkártyás fizetési módot választották.
Tekintettel arra, hogy az internetes vásárlás napja november 7-e, így minden játékos, aki 2014. november 7-én vásárol, a fentivel azonos módon, szintén 
kétszeres eséllyel vesz részt a sorsoláson.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben az általuk megadott e-mail címen és telefonszámon értesítjük.



8. A nyeremények átadása

A nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetők át a JátékNet ügyfélszolgálatán (cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.) legkésőbb 
2015. január 31-ig. A tárgynyeremények az ügyfélszolgálattal egyeztetve futárszolgálattal történő kiszállítással is átvehető. A nyeremények átvételével 
kapcsolatos utazási vagy egyéb költségek a nyertest terhelik.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során. A nyertes – akár a nyeremény átvétele után utólag is – elveszti jogosultságát a 
nyereményre, amennyiben a nyerésre jogosító rendeléssel érintett bármely termék tekintetében a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. 
(II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás joggal élnek (szavatossági igényérvényesítés keretében történő elállásra a jelen rendelkezés nem vonatkozik). 
Ez esetben az elállás közlésével egyidejűleg a nyereményét köteles saját költségén az eredeti állapotában visszaszolgáltatni a JátékNet részére.

9. Adatkezelés

A Résztvevők tekintetében külön adatkezelésre nem kerül sor, a JátékNet regisztrációs adatkezelése kiterjed a Játékra is. Bővebb információ a honlapról 
elérhető ÁSZF-ben.
A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok értelmében a JátékNet kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban 
meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti.
A Játékban való részvétellel nyertes Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét (kereszt és vezetéknevét), valamint a lakóhelyéül szolgáló várost, 
továbbá az átvételkor róla készített fényképet a JátékNet a honlapján és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.
A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. 
A regisztráció során az adatok megadása önkéntes.
A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek, azonban a nyeremények átvételének feltétele lehet, hogy a nyertes személyes adatokat 
szolgáltasson egyes nyereményeket biztosító együttműködők számára (pl. FHB Bank, stb.).

10. Felelősség kizárás

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési 
késedelemért a JátékNet nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) JátékNetnek nem 
áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. JátékNet a nyeremények 
tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. JátékNet kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 
részvétellel kapcsolatban. A JÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne 
részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a JátékNet ezt ellenőrizni nem képes. JátékNet nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a 
Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket - azok bármely 
rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a JÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A 
JátékNet fenntartja a jogot a játék megváltoztatására, megszüntetésére.

2014. november 3. 
JátékNet.hu Webáruház Kft. 
Minden jog fenntartva! 


