„Lehetnél cukrász” nyereményjáték
Játékszabályzat
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Szervező:

JátékNet.hu Webáruház Kft. (székhelye: (1117 Budapest, Hunyadi János út 4., adószáma: 137933882-43, továbbiakban: Szervező) országos „Lehetnél cukrász” elnevezésű nyereményjátékot
(továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2019. május 06. 00:00:00 órától 2019. május 25. 23:59:59 óráig a
www.jateknet.hu elnevezésű weboldalon (továbbiakban: Weboldal).
A Játék lebonyolítója és a technikai háttér szolgáltatója a Szervező megbízásából az IS Innovative
Solutions Kft. (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 51., adószáma: 13672997-2-41,
továbbiakban: Lebonyolító).
A Játék szponzora a Mattel Toys Hungary Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91., adószáma:
13325884-2-41, továbbiakban: Szponzor).
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A játékban részt vevő személyek:

A Játékban azon személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel, és nem esik a
jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (Játékos):
Ø Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, teljes
cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által
kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adószámmal
rendelkezik és 18. életévét betöltötte,
Ø aki a jelen játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt, a 4. pontban rögzített feltételnek
megfelelően a Szervező online felületén és offline boltjainak valamelyikében a Szponzor által
forgalmazott Barbie™ közül legalább 6.000 Ft értékben vásárol,
Ø a vásárolt termék kézhezvételét követő 14 napon belül nem él az elállási jogával,
A Játékban való részvétel termékvásárláshoz kötött.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, Lebonyolító és Szponzor alkalmazottai, vezető
tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A
Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen
személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben
kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot és az játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező
Adatkezelési tájékoztatót. A Játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat és Adatkezelési
tájékoztató elfogadása, melyek az alábbi linken érhetők el: https://www.jateknet.hu/barbie_promocio
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A játék időtartama:

A játék 2019. május 06. 00:00:00 órától 2019. május 25. 23:59:59 óráig tart.
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A Játék leírása:

A Játékra történő jelentkezés módja: A vásárló a Szervező webáruházában (https://www.jateknet.hu)
a Barbie márkájú, Mattel gyártmányú termekék közül legalább 6000 Ft, azaz hatezer Forint
kosárértékben vásárol. A játékban történő részvétel a tranzakció érvényes lezáródásával
automatikusan megtörténik.
A Játékos a vásárlással egyidőben automatikusan jogosultságot szerez arra, hogy részt vegyen a jelen
játékszabályzat 5. pontjában részletezett Főnyeremény vagy Heti nyeremény sorsolásán. A Játék
lezárását követően a nyertesek kisorsolása véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló
program segítségével történik közjegyző jelenlétében 2019.05.27-én.
A vásárló minden egyes tranzakcióval, mely a promóciós időszakba esik, és amely megfelel jelen
Szabályzat 2. és 3. pontjában támasztott együttes feltételeknek, újabb jogosultságot szerez a
sorsolásban való részvételre. A Játékos részvételével jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a
jogosultságok számától függetlenül 1 db, azaz egy darab díj elnyerésére jogosult.
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A Játék díjai:

A Játék végén a nyertes Játékosok az alábbi díjakat nyerhetik:
Ø Főnyeremény: 4 gyerek jogosultságot szerez arra, hogy egy-egy fő kísérettel részt vegyen egy
sütikészítő eseményen a Sütit akarok! cukrászdában. Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 72.,
Időpont: 2019.06. 16., melynek fogyasztói értéke 20.800 Ft.
Ø Heti nyeremény: a főnyeremény sorsolásával egyidőben, kisorsolásra kerül továbbá 3 db
Barbie cukrász játékszett (cikkszám: FHP57), melynek fogyasztói értéke 8.890 Ft/db.
A díjak készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a nyertes Játékosok, sem más nem
jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.
A Szervező nem oszt szét a jelen játékszabályban felsorolt díjakon túlmenően egyéb nyereményt.
A Heti nyeremény esetében a nyeremény – értékben legalább azonos – tartalmának megváltoztatási
jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy érdekkörén kívül bekövetkező
esemény miatt a korábban megnevezett ajándék helyett az eredetinél magasabb vagy azzal azonos
értékű nyereményt ajánljon fel.
A Főnyeremény esetében a Szervező fenntartja a jogot a sütikészítő esemény időpontjának – a
főnyeremény nyertesének értesítése mellett – megváltoztatására. Amennyiben a megváltoztatott
időpont a főnyeremény nyertesének nem felel meg, ezért Szervező felelősséget nem vállal,
kártérítésre, csere nyeremény biztosítására nem köteles.
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A nyertesek megállapítása:

A nyereményjáték végén az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék
időtartama alatt a Játékszabályzat 4. pontja szerint online jelentkezik és a jelen játékszabályzatban
rögzített valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel.
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Játékonként hét nyertes (4 Főnyeremény és 3 Heti nyeremény) és 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek a nyertesek kizárásra
kerülnek a játékból, a Szervező a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest
hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének.
A Játékos a játékban történő részvételével jóváhagyólag elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására
kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak
helye nincs.
A részvételhez szükséges feltételek teljesítettsége és a végeredmény megállapítása a Játék lezárulását
követően történik.
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A nyertesek értesítése:

A Játékos a játékban történő részvételével jóváhagyólag elfogadja, hogy a játékban történő
részvételhez szükséges vásárlások során megadott elérhetőségein keresztül a Szervező, a nyertesek
megállapítását követő 10 napon belül, legfeljebb három alkalommal megkísérli a kapcsolat felvételét
a nyertesekkel.
Amennyiben kapcsolfelvétel három alkalmat követően sikertelenül zárul, vagy a nyertes Játékos az
értesítést követő 15 napon belül nem jelentkezik a Szervezőnél, akkor ezen Játékos elesik a
nyereménytől. A Szervező a promócióból kieső Játékosok kártérítésével kapcsolatos minden
jogkövetkezményt és kötelezettséget kizár.
Ha a nyertesek, illetőleg a tartaléknyertesek téves e-mail cím vagy a levelezőrendszer hibája miatt nem
értesülnek a nyertesség tényéről, azért a Szervezőt és semmilyen felelősség nem terheli.
A Heti Nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyerteseknek, melyre a nyertesek
kihirdetését követően 90 napja áll rendelkezésre. A nyertes érdekkörébe tartozó ok miatti sikertelen
postai kézbesítés esetén a nyertes a nyereménytől elesik és tartaléknyertes sem kerül kiválasztásra
ebben az esetben. A postai kézbesítéssel kapcsolatban felmerülő, esetleges hibás teljesítésből
származó jogkövetkezményeket és kártérítési igényeket a Szervező kizárja. A Szervező nem vállal
felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek,
függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.
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A játékból történő kizárás kritériumai:

A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a jelen
Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.
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A nyeremények adózása:

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra
kerülő személyi adatok alapján. A postai költségeket a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb
felmerülő költséget – mint például a nyeremény átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a
nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a nyeremény részét nem képező költségeket – a
Játékos köteles viselni.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
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A nyeremények készpénzre és/vagy más termékre, szolgáltatásra, tárgynyereményre át nem vátlhatók.
10)

Adatkezelés, adatvédelem:

A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a Szervező adatkezelési
tájékoztatója tartalmazza, melyet a Játékos a Szervező webáruházában történő vásárlással
jóváhagyólag elfogad.
Amennyiben a promócióban történő részvétel során a Játékos valótlan adatokat ad meg, a Szervező az
ebből adódó felelősséget, minden egyéb jogkövetkezményt valamint kártérítési kötelezettséget kizár!
Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen a Szervezőt az adatainak bármilyen illetéktelen
felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező jogosult törölni a
nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.
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Felelősség kizárás, vis major:

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó
Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben, mikor a Játékos által igénybe vett
internetszolgáltató hibájából nem bonyolítható le (sem időben, sem technikai szinten) a játékban
történő részvételhez szükséges tranzakció, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem
elérhető vagy a Játékos nem rendelkezik a részvételhez szükséges technikai eszközzel, eszközökkel.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon jelentkezőket illetve azon jelentkezéseket, akik ill.
amik nem felelnek meg a jelen szabályzat valamely feltételének a Játékból kizárja. A Szervező
fenntartja magának továbbá a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen,
vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása),
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból,
valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott
pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen jogcímen
igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból
adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés
során (vagy azt követően) a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és/vagy anyagi következmény minden esetben a
Játékost terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a
nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően
derül ki.
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A Szervező nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis maior vagy
más, a Szervező hatáskörén kívüli ok.
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Egyéb rendelkezések:

A Játékos által megadott szállítási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a
postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás
során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési
igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás
nyújtójával szemben érvényesítheti.
A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen promóció egészének, és/vagy részeinek, illetve
feltételrendszerének, valamint Szabályzatának előzetes értesítés nélküli visszavonására és/vagy
módosítására, illetve kiegészítésére. A promóció módosításából és/vagy visszavonásából adódó
felelősséget, jogkövetkezményeket és kártérítési igényeket a Szervező kizárja.
A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem
fogad el.

2019. 04. 02.
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