Vár Hotel Wellness nyereményjáték játékszabályzat

1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője:
A promóciós játék elnevezése: Vár Hotel Wellness nyereményjáték (a továbbiakban:
„Játék”).
A Játékot a Dating Central Europe Zrt. szervezi (továbbiakban Szervező): székhely:
7623 Pécs, Móré Fülöp utca 33., cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060413; adószám:
24925543-2-02 (a továbbiakban: „Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:
A Játékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét
betöltött, magyar állampolgár (továbbiakban: Játékos).
A Játékból ki vannak zárva:


a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint a Ptk. 8:1. §-ában
meghatározott hozzátartozói;



a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az
itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói;



azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi
egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a
Játékban résztvevő termékek kaphatóak illetve a felsorolt személyek Ptk. Ptk.
8:1. §-ában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama:
A Játék 2018. február 13 - március 18. 23:59 óráig tart. Az azt követően beérkezett
nevezéseket a Szervező nem tekinti érvényesnek.

4. A Játék elérhetősége:
A Játék a www.viszony.hu weboldalon érhető el, érvényes regisztrációval való
bejelentkezést követően.

5. Részvétel a Játékban:
A Játékban történő részvételhez a Játék időtartama alatt a felhasználónak a
Viszony.hu oldalon meglévő vagy a játék idő tartama alatt vásárolt Prémium vagy
Standard előfizetéssel kell rendelkeznie. A Játékban kizárólag a Viszony.hu-n
érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vehetnek részt, akik a Játék utolsó
napján (2018. március 18.) érvényes előfizetéssel rendelkeznek. Amennyiben a
Játékos a Játék időtartama vége előtt törli magát, nem vesz részt a sorsoláson.
A Játékban való részvételhez a felhasználó elfogadja magára nézve ezen
Játékszabályt. Minden olyan felhasználó, aki megfelel a fentebbi bekezdésben leírt
feltételeknek, részt vesz a Játék sorsolásán.
A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati
vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de
nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező
nem felel.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által
igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve
a feleken kívül álló okból az internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt
nem lehet végrehajtani.

6. Nyertesek kiválasztása:
A Játékban részt vevő felhasználók közül a Szervező 2018. március 19-én
sorsolással válassza ki a nyerteseket, melynek helyszíne a Szervező telephelye.

A Szervező zárt informatikai rendszerében sorsolja ki a nyerteseket (5 nyertes és 25
pótnyertes - nyereményenként 5 pótnyertes- sorsolásával). A nyertesek a nyeremény
átvételéhez szükséges információt a megadott e-mail címükre küldött ún.
nyereményértesítő e-mailben kapják meg, mely tartalmazza azt is, hogy milyen
adatot szükséges megadniuk a nyereményük átvételéhez (pl. adószám).
Amennyiben a nyertes a megadott e-mail címét és egyéb adatát nem helyesen adta
meg, vagy azon nem elérhető, a nyeremény átadását Szervező megtagadhatja.
A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a


ha a Szervező a kiválasztást követően a regisztráció során megadott e-mail
címen 5 napon belül többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a
nyertest, valamint



ha a nyertes nevezésének érvénytelensége a kiválasztást követően
bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill.
az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2.
pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. pótnyertes követ, és így tovább. A
pótnyertesek sorrendiségét a kiválasztásuk sorrendje határozza meg.
A Szervező a nyeremenyjatek@randiszolgalat.hu e-mail címről kommunikál a
nyertesekkel az adategyeztetés során.
A Szervező csak a nyertes Játékosokat értesíti a Játék lejárta után.

7. Nyeremények:
A Játék végén kerül kisorsolásra az 5 nyertes részére az 5 db wellness csomag a
Vár Hotel Kastélyszállóba Visegrádon. Az ajándékutalvány tartalma csomagonként: 2
éjszaka, 2 főre félpanziós ellátással és wellness részleg használattal.
A nyeremény a Vár Hotel Kastélyszálló (2025 Visegrád, Fő u. 9.) felajánlásában kerül
kisorsolásra.
A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható, másra át nem ruházható.

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.
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére
kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

8. Adatkezelés:
A Játékos a Játékban való részvétellel egyrészt hozzájárul, hogy az általa megadott
személyes adatokat a Szervező díjmentesen felhasználja és kezelje saját
adatvédelmi szabályzata alapján, másrészt hozzájárul, hogy ugyanezen személyes
adatokat nyertesség esetén a nyeremény eljuttatása céljából, díjmentesen
felhasználja és kezelje. A Szervező a személyes adatokat a hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes, az a
Játékos hozzájárulásán, a személyes adatainak regisztráció során történő
megadásán alapul. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi a saját adatvédelmi
szabályzata alapján.

9. Egyéb rendelkezések:
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt és a
Randivonal.hu felhasználási feltételeit.
Szervező fenntartja a jogot a Játék megszüntetésére vagy felfüggesztésére, ha a
Játék lebonyolítása valamilyen okból nem megvalósítható, továbbá előre nem látott
körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Játékszabályzatot kiegészítse
vagy módosítsa.

Budapest, 2018. február 08.
Dating Central Europe Zrt.

