A Te Becherovkád, a Te palackod játékszabályzat 2018.

A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09-466108;
továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban (továbbiakban:
Szabályzat) meghatározott „A Te Becherovkád, a Te palackod” nyereményjátékot (továbbiakban:
Nyereményjáték) szervezi.
A szervezés során a Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.; Cg. 01-09-864793)
mint szervező és adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.
A Pernod Kft. és a Mediator Group Kft. a továbbiakban együttesen: Szervezők.
I.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, cselekvőképesek, illetve
nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó korlátozás alatt, elfogadják a Szabályzatot,
valamint a játékidőszak alatt kiskereskedelmi forgalomban, egyéni fogyasztási célra, illetve a METRO
áruházak valamelyikében minimum 0,5 literes kiszerelésű Becherovka terméket vásárolnak, a vásárlást
igazoló, így a Nyereményjátékban való regisztrációra feljogosító blokk AP kódjával, METRO áruházak
esetén az ÁFA-s számlán szereplő számlaszám utolsó 6 számjegyével, és – mindkét esetben – a vásárlás
dátumának megadásával regisztrálnak a Nyereményjátékban a www.enesabecher.hu honlapon
(továbbiakban: Felhasználó).
A Nyereményjátékra csak a Nyereményjáték tartama alatt, a megszerzett kóddal, valamint a
Felhasználó személyes adatainak megadásával lehet regisztrálni. Egy Felhasználó bármennyiszer
regisztrálhat, de egy kóddal csak egyetlen regisztráció készíthető. A Felhasználónak a blokkot, számlát
meg kell őriznie annak érdekében, hogy a vásárlás valóssága, illetve a regisztrációs jogosultság kétség
esetén ellenőrizhető legyen. A Szervezők nem a blokkot, számlát sorsolják, a blokk, számla önmagában
a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre nem jogosít, a sorsolásban nem vesz rész, a
Szervezők az online regisztrációt sorsolják.
A Felhasználó felelőssége, hogy az általa a regisztráláskor megadott e-mail címre beérkező üzeneteket
és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem
vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem
biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.
A Felhasználónak a játékidőszak lejárta előtt, a Nyereményjátékban való részvételhez regisztrálnia kell
a honlapon. A játékidőszak meghosszabbítására nincs mód. A Felhasználó a megadott játékidőszakon
belül töltheti fel adatait és kódját a Nyereményjátékba való regisztrációhoz. A Nyereményjátékban való
részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
Felhasználó a Nyereményjátékban azonosító okmányban (így elsősorban személyi igazolványban)
található teljes névvel regisztrálhat. A Nyereményjátékban a kijavítással sem regisztrálható az eredeti
Felhasználó helyett vagy nevében más személy.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. §
2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót
terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás
díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

II.

Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama: 2018. február 1. 10:00-tól 2018. március 29. 23:59-ig (a jelen
szabályzatba: játékidőszak).
A nyeremény hét minden héten csütörtökön 00:00-tól csütörtök 23:59-ig tart. Sorsolások időpontja:
2018. február 9., február 16., február 23., március 2., március 9., március 16., március 23., április 3. A
Felhasználónak a játékidőszak teljes tartama alatt lehetősége van arra, hogy regisztráljon. A
főnyeremény kisorsolásának és az eredményhirdetésnek az időpontja: 2018. április 3.
III.

A Nyereményjáték menete

Az általános játékleírás elolvasása után regisztrálj a játékra személyes adataid, valamint a kód
megadásával és a jelen Szabályzat elfogadásával. A regisztrálással a Felhasználó a jelen Szabályzatot és
az abban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot kifejezetten elfogadja. A regisztrációhoz add meg
az adataidat (személyigazolványban szereplő teljes név, e-mail cím, lakcím), a vásárlást igazoló blokk,
illetve számla kódját, vagy promóciós kódot!
IV.

Sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervezők számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzik.
A Nyereményjátékban a Szervezők a heti nyereményekre hetente 5 (így összesen 40 fő) nyertest
hirdetnek ki a Felhasználói regisztrációk közül. A heti nyeremények sorsolásán azok a Felhasználók
jogosultak részt venni, akik az adott időszakban érvényesen regisztráltak a Nyereményjátékban. A
Nyereményjátékban a Szervezők a főnyereményre a Nyereményjáték után egyetlen nyertest hirdetnek
ki azon felhasználók közül, akik a teljes játékidőszak alatt érvényes regisztrációval rendelkeztek.
Minden érvényesen regisztrált Felhasználó – függetlenül attól, hogy heti nyereményre kisorsolásra
került-e vagy sem – részt vesz a főnyeremény sorsolásán.
V.

Nyeremények

A Szervezők az alábbi nyereményeket sorsolják ki:
- főnyeremény: 1 db minihűtő, 6 db 1 literes Becherovkával
- heti nyeremények (hetente 5 üveg 0,5 literes egyedi Becherovka)
VI.

A nyeremény átvétele

A nyertes Felhasználó köteles megadni a Szervezők által kért, a nyeremény átvételéhez, kiküldéséhez,
illetve beszerzéséhez szükséges személyes adatait. Amennyiben ezt a nyertes Felhasználó megtagadja,
illetve kellő időben nem bocsátja a Szervezők rendelkezésére, úgy a Szervezők jogosultak kizárni a
Felhasználót a Nyereményjátékból, a nyertes Felhasználó nyereményre, illetve megtérítésre nem
tarthat igényt. A személyes adatok helyes megadásáért a nyertes Felhasználó vállalja a felelősséget.
Amennyiben szükséges, úgy a Szervezők a nyereménnyel kapcsolatos egyeztetésre e-mailben felhívják
a nyertes Felhasználó figyelmét.
Amennyiben a nyertes Felhasználó személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével
együtt jogosult. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy egy másik Felhasználót
sorsoljanak és hirdessenek ki nyertesként, ha az eredetileg értesített nyertes Felhasználó nem teljesíti
a jelen Szabályzatban foglalt bármely kötelezettségét, vagy megsérti a jelen Szabályzatban foglaltakat.
A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a nyertes Felhasználót terheli.

1) Főnyeremény átvétele
A fődíjjal nyertes Felhasználót a Szervezők 2018. április 3-án e-mailben értesítik a Felhasználó által
regisztráláskor megadott e-mail címen. Az e-mail cím helyes megadásáért a Felhasználó vállalja a
felelősséget. Az e-mailben kiértesített nyertes Felhasználó köteles legkésőbb 2018. április 17-ig
felvenni a kapcsolatot a Szervezőkkel. E határidő jogvesztő.
A főnyereményre kisorsolt Felhasználó jogosult a főnyereményt átvenni. Amennyiben a Felhasználó
erre mégsem lenne jogosult – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó nem veszi fel a
kapcsolatot határidőben a Szervezőkkel –, úgy helyére a Szervezők jogosultak, de nem kötelesek más
Felhasználót nyertesként kihirdetni.
A főnyereményt Magyarországon belül a Szervezők juttatják el a megajándékozott számára.
Magyarországon kívüli cím nem adható meg, arra a Szervezők a nyereményt nem szállítják ki.
Magyarországon kívüli, illetve hibás cím megadása esetén a Szervezők saját választásuk szerint
jogosultak vagy egyeztetésre felhívni a Felhasználót, vagy a Felhasználót kizárni.
A főnyeremény másra át nem ruházható és készpénzre sem váltható át.
2) Heti nyeremények átvétele
A heti nyereményekkel nyertes Felhasználót a Szervezők nyereményének kisorsolását követően emailben értesítik a Felhasználó által regisztráláskor megadott e-mail címen. Az e-mail cím helyes
megadásáért a Felhasználó vállalja a felelősséget. Az e-mailben kiértesített nyertes Felhasználó köteles
legkésőbb az értesítés megküldésétől számított 48 órán belül felvenni a kapcsolatot a Szervezőkkel. E
határidő jogvesztő.
A nyereményeket a Szervezők szerzik be. A nyeremény átvételére a nyertes Felhasználó jogosult. A
nyertes Felhasználónak 18. éven felülinek, cselekvőképesnek kell lennie, valamint rendelkeznie kell
Magyarországon belüli postacímmel. A nyereményeket Magyarországon belül a Szervezők juttatják el
a megajándékozott számára. Magyarországon kívüli cím nem adható meg, arra a Szervezők a
nyereményt nem szállítják ki. Magyarországon kívüli, illetve hibás cím megadása esetén a Szervezők
saját választásuk szerint jogosultak vagy egyeztetésre felhívni a Felhasználót, vagy a Felhasználót
kizárni.
Az adott nyereményre kisorsolt Felhasználó személy jogosult a heti nyereményt átvenni. Amennyiben
erre mégsem lenne jogosult – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó nem veszi fel a
kapcsolatot határidőben a Szervezőkkel –, úgy helyére a Szervezők jogosultak, de nem kötelesek más
Felhasználót nyertesként kihirdetni.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.
VII.

Szabályzat módosítása

A Szervezők fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervezők a
www.enesabecher.hu oldalon keresztül értesítik a Felhasználókat.
VIII.

Kizárás

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül
kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból:

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha a
regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltkövetelményeknek, vagy egyébként
jogszabályt sért;
- aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott
hozzátartozója;
- aki bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a
Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti,
illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- aki személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat (beleértve, de nem kizárólagosan az AP
kódot, a számla kódját, a vásárlás dátumát, illetve a promóciós kódot), illetve nyilatkozatokat hibásan,
megtévesztően, illetve egyáltalán nem adta meg;
- aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervezők részére, vagy szándéka egyéb
módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más
személyt jogosítson nyereményre;
- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel;
- akit a Szervezők egyéb okból jónak látnak kizárni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a
Felhasználó az oldalon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy sérti a Szervezők jogos gazdasági
érdekeit.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre a már átadott
nyereményét, illetve amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők tudomására,
úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a
kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátásuk szerint
egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval
kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű
vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg
döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőknek nem áll
módjukban figyelembe venni. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt bármilyen kártérítésre, illetve
megtérítésre.
A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény,
illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott
tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2018. április 30-ig van lehetőség, ezen
időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
IX.

A Szervezők felelőssége

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért. A
szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják Nyereményjáték
szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése
során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban
felelőssé nem tehetőek.

A Szervezők kizárnak mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban valórészvétel
során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervezők a nyeremények tekintetében – figyelemmel azok
ingyenességére – különösen nem vállalnak sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizárnak minden
kártérítési vagy megtérítési igényt.
X.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való
részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán
alapul. A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének)
megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A
Nyereményjáték során a Szervezők az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó
hozzájárulása alapján kezelik a Felhasználó alábbi személyes adatait, a Nyereményjáték lebonyolítása,
a nyeremények átadása érdekében:
- név,
- e-mail cím,
- telefonszám,
- lakcím,
- születési hely és idő.
Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért, nyeremények kisorsolásáért
és átadásáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától
a nyereményjáték esetében a cél megvalósulásáig tart.
Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt
célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az
adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati
lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban
meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen
megillető kártérítést és sérelem díjat.
Adatkezelési nyilvántartási szám a Nyereményjáték lebonyolítása céljából: NAIH-118416/2018.
XI.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználó cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e
Nyereményjáték tekintetben korlátozó, illetve kizáró korlátozás alatt, úgy a Nyereményjátékban részt
venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen Szabályzatból
fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően
– a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

