Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelemi Szabályzat
a „Rajongjatok egymásért hazai pályán” elnevezésű nyereményjátékhoz
a Reckitt Benckiser Ltd. szervezésében
(továbbiakban, mint „Játékszabály”)
Reckitt Benckiser Kft. (cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-073850,
adószám: 10596182-4-44; HU17781664,) (a továbbiakban, mint „Szervező”) közös nyereményjátékot
szervez (a továbbiakban „Nyereményjáték”) három országban (Magyarország, Horvátország,
Szlovénia), egymással egyidőben, párhuzamosan.
A Nyereményjáték időtartama (a továbbiakban, mint „Időtartam”): 2018.06.01. 0:00 – 2018. 07. 15.
23:59:59.
1. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei
Kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt a nyereményjátékban, akik állandó magyarországi
lakcímmel rendelkeznek, elmúltak 18 évesek, cselekvőképességük birtokában vannak*, továbbá magyar
állampolgárok (a továbbiakban, mint „Játékos”), és akik
(a) Durex logóval ellátott bármilyen, a Reckitt Benckiser Kft. által forgalmazott Durex
terméke(ke)t (a továbbiakban, mint „Termék”, további részleteket lásd az 1. sz.
Mellékletben) vásárolnak a nyereményjáték időtartama alatt legalább egy alkalommal
bármely üzletben, vagy online üzlet magyar honlapján Magyarország területén, minimum
bruttó 3.000 Ft értékben, továbbá
(b) regisztrálnak a www.durexfootball.com honlap (a továbbiakban, mint „Promóciós oldal”)
adott országhoz rendelt regisztrációs platformján, melyet a főoldalon található megfelelő
zászlóra való kattintással lehet kiválasztani,
(c) feltölti a Nyereményjátékban szereplő Termék vásárlását igazoló blokkon szereplő AP
kódot (vagy a blokkon szereplő bármely más azonosítószámot, amely egyértelműen
beazonosíthatóvá teszi a számlát, ez lehet akár a számla sorszáma vagy online vásárlás
esetén a vásárlást visszaigazoló szám is). A blokknak/számlának tartalmazni kell a vásárolt
Termék nevét; amennyiben a blokk/számla csak „gyűjtő” megjelölést tartalmaz, a Játékos
a jelen Játékszabályzat (7) pontjában leírtak szerint vehet részt a Nyereményjátékban,
továbbá a blokkon/számlán szerepelnie kell a Nyereményjáték időtartama alatt történt
vásárlás dátumának, pontos időpontjának (óra, perc),
(d) a regisztráció során meg kell adni a keresztnevet és a vezetéknevet, a pontos e-mail címet,
pontos lakcímet, vásárlás idejét (a továbbiakban együttesen, mint „Pályázat”),
(e) kitölti a biztonsági mezőt (Captcha) oly módon, hogy helyesen begépeli a Captcha képen
látható kódot (új kód kérhető az „Új kód kérése” gomba kattintva)
(f) a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban és az
Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, továbbá a vonatkozó
jelölőnégyzetek bejelölésével hozzájárul személyes adatai jelen Játékszabály 7. pontjában
meghatározott célokból történő kezeléséhez
(g) végül rákattint a Regisztráció Elküldése gombra.
A Játékosok csak a Nyereményjáték időtartama alatt vásárolt Termékek blokkjával ÉS ugyanezen
időtartam alatt, a Promóciós Oldalra feltöltött Pályázattal jelezhetik a nyereményjátékban való részvételi
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szándékukat. A Szervező nem tekint érvényesnek olyan Pályázatot, amelyet 2018. június 01 előtti vagy
2018. július 15. utáni dátummal ellátott blokkal vagy számlával küldtek bel ÉS a Promóciós Oldalra a
Nyereményjáték indítása előtt vagy lezárulását követően feltöltött Pályázatokat is érvénytelenek.
A Nyereményjáték Időtartama alatt a Játékosok korlátlan számú Pályázatot nyújthatnak be a Promóciós
Oldalon. Egy Pályázatnak egy AP kódot vagy számlasorszámot kell tartalmaznia. Minden bruttó 3000
HUF érték feletti vásárlás után csak egy Pályázat küldhető be a nyereményjátékra. A Szervező
tájékoztatja a Játékosokat, hogy a blokkokat/számlákat nem lehet összevonni és az azonos AP kódú
vagy számlaszámú, azonos dátummal és időponttal (óra, perc) kiállított blokkok/számlák csak egyszer
küldhetők be a Nyereményjátékba, függetlenül a Termékek számától, amelyek vásárlását az AP kódok
vagy a számlák sorszámai igazolják.
2. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjáték 2018. június 1. 00:00- kor kezdődik és 2018. július 15. éjfélkor ér véget. A
Nyereményjáték időtartama 45 (negyvenöt) játékszakaszra oszlik.
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az 1. pontban ismertetett regisztráció beküldése. A sikeres
regisztrációhoz a Játékosnak meg kell adni az (1)(c), (d) pontokban kért adatokat, illetve meg kell felelni
az (1)(e), (f), (g) pontokban támasztott követelményeknek. A sikeres regisztrációt követően a Játékos
értesítő e-mailt kap a regisztráció során megadott e-mail címére, amelyben ellenőrizheti a megadott
adatokat. A regisztráció időpontját a rendszer rögzíti.
A Játékos 1 (egy) napi nyereményt, 1 (egy) heti nyereményt és 1 (egy) főnyereményt nyerhet a játék
teljes időtartama alatt, tekintet nélkül a leadott érvényes Pályázatok számára.
A Játékosnak a játék teljes időtartama alatt úgy kell megőrizni az (1) pontban leírt
blokkot/számlát, hogy az ép és olvasható maradjon, hiszen bármelyik nyeremény megnyerése
esetén a Játékos köteles bemutatni a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a szóban forgó
blokkot/számlát a (4). pontban leírtakkal összhangban.
Popart Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Riadó utca 7.) (a továbbiakban, mint „Lebonyolító”)
ellenőrzi, hogy a beérkezett Pályázatok érvényesek és beküldésük a Szabályoknak megfelelően történt.
Az érvényes Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, amikor azt a rendszer adatbázisa rögzíti. A
Pályázatok beérkezésének dátuma és időpontja az a dátum és időpont, amely a szerver belső óráján
megjelenik a Pályázat rendszerben történő rögzítésekor.
2.1. A Nyereményjáték időszakai
A Nyereményjáték Időtartama alatt, Napi-, Heti- és Főnyeremény nyerhető, az alábbiak szerint:
2.1.1. Napi Nyeremények Játékidőszaka
A Napi Nyeremény (részletesen lásd (3) pont) a Promóció Időtartama alatt minden nap 0:00:00 és
23:59:59 között tart. Így tehát ez azt jelenti, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt összesen 45
(negyvenöt) napi nyeremény nyerhető.
2.1.2. Heti Nyeremények Játékidőszaka
A Heti Nyeremények játékidőszaka (részletesen lásd (3.) pont) az alábbi ütemezés szerint alakulnak:
• 1. Játékhét időtartama: 2018. 06. 01. 0:00:00 – 2018. 06. 10. 23:59:59.
• 2. Játékhét időtartama: 2018. 06. 11. 0:00:00 – 2018. 06. 17. 23:59:59.
• 3. Játékhét időtartama: 2018. 06. 18. 0:00:00 – 2018. 06. 24. 23:59:59.
• 4. Játékhét időtartama: 2018. 06. 25. 0:00:00 – 2018. 07. 01. 23:59:59.
• 5. Játékhét időtartama: 2018. 07. 02. 0:00:00 – 2018. 07. 08. 23:59:59.
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• 6. Játékhét időtartama: 2018. 07. 09. 0:00:00 – 2018. 07. 15. 23:59:59.
Így tehát ez azt jelenti, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt összesen 6 (hat) heti nyeremény
nyerhető.
2.1.3. Főnyeremény Játékidőszaka
A Főnyeremény játékidőszaka (részletesen lásd (3). pont) a Promóció Teljes Időtartama alatt, 2018.
június 1. 0:00 – 2018. 07. 15. 23:59:59 között tart. Így tehát ez azt jelenti, hogy a Nyereményjáték
időtartama alatt 1 (egy) főnyeremény nyerhető.
2.2. Nyertesek kiválasztása
A Nyereményjáték kezdete előtt a Szervező kisorsol 52 (ötvenkettő) nyerő pillanatot (a továbbiakban,
mint „Nyerő Pillanatok”) (45-öt napi nyereményekhez, 6-ot heti nyereményekhez és 1-et a
főnyereményhez) 2018. május 23-én, 13 órakor a Lebonyolító székhelyén (1026 Budapest, Riadó u. 7.)
a (2.1) pontban megjelölt játékidőszakokra vonatkozóan, a Nyereményjáték teljes időtartamát lefedve.
A sorsolás nem nyilvános. A (3) pontban meghatározott nyereményeket azok a Játékosok nyerhetik meg,
akik megfelelnek a Játékszabályzat összes feltételének és akik az (1) pont szerint elsőként töltik fel/adják
le Pályázatukat az előre meghatározott nyerő pillanatokban vagy az azt közvetlenül követő időpontban
(óra, perc, másodperc, századmásodperc). A Nyerő Pillanatok előtt beérkezett Pályázatok nem
tekinthetők a nyerő pillanathoz legközelebb eső pillanatnak, még akkor sem, ha a Nyerő Pillanat előtt
beérkezett Pályázat időben közelebb van, mint a Nyerő Pillanatot követően leadott Pályázat.
Amennyiben azonos századmásodpercben több, mint egy Játékos tölti fel/adja le a Pályázatát, a
Szervező azon Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógép szervere elsőként dolgozta
fel. Amennyiben a nyertes időpontot követően nem érkezik érvényes regisztráció az adott Időszakon
belül, ebben – és kizárólag ebben – ez esetben a Nyerő Pillanat előtti legutolsó érvényes regisztráció
tekinthető nyertes regisztrációnak. A Nyerő Pillanatok meghatározása közjegyző jelenlétében, olyan
számítógépes program segítségével történik, amely megfelel a véletlenszerűség követelményeinek. A
közjegyző által hitelesített perceket a Lebonyolító nyilvánosságtól elzárt, biztonságos helyen őrzi, és a
Lebonyolító gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Nyereményjáték befejezéséig illetéktelen
személyek ne ismerjék meg. Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyike
következtében a nyertes Játékos Pályázatát kizárják a játékból, a Szervező azt a következő Játékost
nevezi meg nyertesként (második helyen álló játékos), aki a jelen pontban ismertetett nyerő pillanatot
követően vagy azután azonnal (óra, perc, másodperc, századmásodperc) töltötte fel/adta le érvényes
Pályázatát. Amennyiben a nyertes vagy a második helyen álló Játékosok Pályázata bármilyen okból
érvénytelennek minősül, vagy a nyertes illetve a második helyen álló játékost Pályázatukkal kapcsolatos
okok miatt kizárják a Nyereményjátékból, a következő helyezettek nyereményre való jogosultsága a
Pályázatuk leadásának időrendje szerint, vagyis a nyerő pillanatot követő első pillanatokban leadott
Pályázatok sorrendje szerint alakul.
3. Napi Nyeremény, Heti Nyeremény, Főnyeremény
3.1. Napi Nyeremény:
Amennyiben a Játékos az (1). pont rendelkezéseinek megfelelően vesz részt a játékban, a Játékos napi
nyereményt nyerhet. Egy Játékos csak 1 (egy) napi nyereményt nyerhet a Nyereményjáték teljes
időtartama alatt, tekintet nélkül az általa érvényesen leadott Pályázatok számára. A Napi Nyeremény
egy Durex ajándékcsomag, melynek tartalma egy 3 (három) szettből álló Durex óvszercsomag, mely
szettek egyenként 3 (három) óvszert tartalmaznak. Az óvszercsomagok összetétele a következő: 1 (egy)
csomag Durex Intense Orgasmic óvszer, 1 (egy) csomag Durex Real Feel óvszer és 1 (egy) csomag
Durex Feel Thin óvszer.
A Napi Nyereményként megnyerhető ajándékcsomag fotóját az 1. sz. Mellékelt tartalmazza.
3.2. Heti Nyeremény
Amennyiben a Játékos az (1). pont rendelkezéseivel összhangban vesz részt a játékban, a Játékos heti
nyereményt nyerhet. Egy Játékos 1 (egy) heti nyereményt nyerhet a Nyereményjáték teljes időtartama
alatt, tekintet nélkül az általa érvényesen leadott Pályázatok számára. A Heti Nyeremény egy olyan
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csomag, amely 2 (kettő) darab Polar Loop 2 aktivitásmérő karkötőt tartalmaz – 1 (egy) fekete színűt és
1 (egy) fehéret.
A Heti Nyereményként megnyerhető Polar Loop 2 ajándékcsomag és további információ az
aktivitásmérőről itt található: https://www.polar.com/hu/termekek/lifestyle/loop_2
3.3. Főnyeremény
Amennyiben a Játékos az (1). pont rendelkezéseivel összhangban vesz részt a játékban, megnyerheti a
főnyereményt. A főnyeremény 1 darab Neckermann (továbbiakban, mint „Utazási Iroda”) utazási
voucher 2 személy részére, melynek maximum bruttó értéke 600.000 HUF, kizárólag európai útra
váltható be. A nyertes a vouchert a Neckermann központi irodájában (1118 Budapest, Dayka Gábor
utca 5.) érvényesítheti. A voucherrel a nyertes és önként vele tartó partnere a (c) pontban felsorolt
országok egyikébe utazhatnak, és nézőként részt vehetnek egy a nyertes által kiválasztott
futballmérkőzésen– a 6/2 pontban megadott időszak alatt. A nyeremény nem tartalmazza az utazási
irodába történő eljutás költségeit.
1. Az utazási voucher az alábbi szolgáltatásokra érvényesíthető
a. Szállás foglalása belföldön vagy külföldön az Utazási Iroda kínálatából,
b. 2 darab futballmérkőzés belépőjegy Utazási Irodán keresztül történő foglalása a nyertes
által választott mérkőzésre,
c. Repülőjegy vagy más típusú utazás vásárlására, amely foglalása az Utazási Irodán keresztül
történik,
d. A foglaláshoz utasbiztosítás is tartozik.
2. Az utazást 2018. augusztus 1. és 2019. július 31. közötti időszakban, a nyertes által megjelölt napon
kell megkezdeni. Ezt követően az utazás nem halasztható későbbi időpontra.
3. Az utazás az alábbi 46 független Európai ország egyikének területére foglalható (Albánia, Andorra,
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia,
Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország,
Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán), illetve európai területen
elhelyezkedő, további 4 Európán kívüli államba (Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán, Törökország),
valamint 8, Európához sorolt ázsiai államba és területre (Abházia, Akrotiri és Dhekelia, DélOszétia, Észak-Ciprus, Arcah Köztársaság, Örményország).
4. A választott futballmérkőzés bármely csapat európai mérkőzése lehet, amelyet a 3. pontban
felsorolt országok egyikében játszanak. A futballmérkőzés lehet liga mérkőzés, valamely Európa
bajnoki mérkőzés (Bajnokok Ligája, Európa Liga) vagy más edzőmérkőzés, lehet továbbá hazai
csapat barátságos mérkőzése vagy tétmeccse is.
5. A megtekintett mérkőzés kizárólag Európai futballmérkőzés (foci) lehet, a jegyeket nem lehet más
sportág mérkőzésére átváltani.
6. Az utazást kizárólag az Utazási Iroda tervezője biztosítja, szabad helyek függvényében.
7. A nyertesek felelnek a saját utazási biztosításukért, amennyiben a nyereményösszeg terhére nem
vásároltak utasbiztosítást az utazás mellé, a repülőtérre való oda- és visszautazásért, csak szállás
foglalása esetén pedig a szálláshelyre való oda- és visszautazásért, valamint minden egyéb
személyes kiadásaikért
8. A nyerteseknek rendelkezni kell az utazáshoz szükséges minden úti okmánnyal és vízummal. Ezek
biztosítása a Nyertes és vendége saját felelőssége.
9. Az utazási voucher csak egészében, egy útra használható fel, nem vehető igénybe több, különálló
utazáshoz.
10. A nyeremény összege, vagyis a főnyeremény maximális összértéke bruttó 600.000 HUF két
személy részére.
a. Ez a maximális összeg kizárólag a futballmérkőzésre történő utazásra vehető igénybe.
b. Az utazás időtartama – a repülőjáratok választott úticélba érkezési/indulási idejének
függvényében – 3 nap/2 éjszaka, vagy ha az utazás ennyi idő alatt nem kivitelezhető,
akkor az utazás időtartama a lehető legrövidebb időtartammal meghosszabbodik.
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c. A főnyereményhez tartozó repülőjegyekre vonatkozó feltételek a járat és a légitársaság
tekintetében:
i. A repülőjegyek kizárólag turistaosztályra vehetők igénybe.
ii. Csak szabad helyek függvényében foglalhatók jegyek az adott járatra;
iii. A járat csak a nyertes lakóhelyéhez legközelebb eső nemzetközi reptérről
indulhat.
iv. Vendégként csak olyan személy lehet jelen, aki minimum 18 éves, azzal a
kikötéssel, hogy vagy a nyertes vagy vendége legalább 21 éves.
v. Előfordulhat, hogy a repülőgép éjszaka közlekedik, így lehetséges az is, hogy az
előre megadott utazási nap előtt/után indulnak/érkeznek. Ebben az esetben a
főnyeremény összege nem használható fel az esetlegesen szükségessé váló szállás
költségeinek kiegyenlítésére;
vi. A nyertes és vendége az oda- és visszaúton is együtt utazik;
vii. A jegyek nem visszaválhatók és nem átruházhatók;
viii. A nyertes és vendége betartja a légitársaság utazási feltételeit;
ix. A kiadott jegyek az azokon megjelölt járatra, napra és időpontra érvényesek;
x. A kiváltott jegy lemondása esetén másik jegy kiadása nem lehetséges;
xi. A reptéren a VIP váró nem vehető igénybe;
xii. A nyertes és vendége olyan érvényes útlevéllel rendelkezik, amelyek a visszaút
napját követően legalább még 6 hónapig érvényesek, a nyertes és vendége
gondoskodik az utazáshoz szükséges vízumról vagy utasbiztosításról, továbbá
megfelelnek a választott országba való belépés kritériumainak.
xiii. A nyeremény nem tartalmazza a helyi nemzetközi reptérre/reptérről történő
utazás transzfer költségeit.
xiv. A nyeremény nem tartalmazza a repülés során felmerült további költségeket (a
repülés többletköltsége – többek között – a fedélzeten történő étkezés és
italfogyasztás költségei), illetve egyéb kiadásokat, így pl.: poggyászkeret
túllépési díja, extra lábtér stb.
d. Az utazás során igénybe vett szállásra vonatkozó feltételek:
i. A főnyeremény maximum 4*-os (vagy alacsonyabb kategóriájú) szállodában
történő felhasználásra vonatkozik, az ár magában foglalhatja a reggelit és a
szálloda által ingyenesen nyújtott szolgáltatások igénybe vételét.
ii. A nyeremény standard szobát és a hozzá kapcsolódó díjakt foglalja magában.
iii. A nyertes és vendége gondoskodik a szállodában való tartózkodás ideje alatt
felmerült költségek kiegyenlítéséről, megfizetik továbbá a kirándulás, étkezés és
italfogyasztás, plusz éjszakák és szolgáltatások kapcsán felmerült költségeket.
iv. Érkezéskor a nyertestől kérhetnek érvényes hitelkártyát, amely az egyéb
esetlegesen felmerülő költségek megfizetésére való biztosíték nyújtásaként
szükséges, pl. szobából kezdeményezett vonalas telefonhívás, minibár használata,
szolgáltatások igénybevétele vagy a szobai leltárból hiányzó elemek
ellenértékének megtérítése.
e. Amennyiben a nyertes által választott utazás ellenértéke nem éri el minimum a bruttó
600.000 HUF összeget, a fennmaradó összeg nem téríthető meg készpénzben, tárgyi
eszközzel vagy egyéb szolgáltatás nyújtásával.
f. Ha a nyertes által választott utazás több mint bruttó 600.000 HUF összegbe kerül, amely
összeg egyébként a nyereményjáték kiírásában is szerepelt, a többletköltséget a nyertes
állja. A Szervező, a nyereményjátékot Lebonyolító vagy az Utazási Iroda nem biztosít
további pénzösszeget.
g. A főnyereményre fordított összeg 3 nap/2 éjszakás útra, vagy ehhez legközelebb eső,
legrövidebb időszakra vehető igénybe. Amennyiben a nyertes több időt szán az utazásra,
több napot szeretne eltölteni, valószínűleg több helyszínt szeretne meglátogatni
partnerével, mint amit a nyeremény lehetővé tesz, akkor megtehetik azt, hogy a
nyeremény azon összegét, amely 3 nap/2 éjszaka tartózkodásra (vagy a választott úticél
eléréséhez és a visszaútra igénybe vett repülőjáratot figyelembe véve az ehhez
legközelebb eső legrövidebb időszakra) lenne elegendő erre a célra felhasználják. Ebben
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11.
12.
13.
14.

az esetben azonban a bruttó 600.000 HUF összegből fennmaradó rész nem használható
fel olyan további útra, amely közvetlenül nem kapcsolódik a nyereményhez.
h. A nyeremény nem használható fel kirándulásokra, látnivalók megtekintésére, személyes
ajándékokra vagy egyéb helyben fizetendő költségek megtérítésére.
i. A nyertes és vendége köteles megfelelni a nyereménnyel kapcsolatosan érvényben lévő
szabályoknak. Az utazás során a résztvevő nem lehet részeg, kábult, nem állhat kábítószer
hatása alatt, nem lehet fiatalkorú, nem használhat szitkozódó kifejezéseket, nem
félemlíthet meg másokat, nem népszerűsíthet vagy nyilváníthat rasszista magatartást, nem
kántálhat, nem beszélhet bántó módon, nem viselkedhet obszcén módon és nem
hajigálhat tárgyakat. Továbbá, nem tanúsíthatnak szociopátiás viselkedést, nem tarthatnak
maguknál lézertollat, nem vihetnek magukkal kedvenc háziállatot (kivétel a vakvezető
kutya), nem tarthatnak maguknál támadásra alkalmas fegyvert vagy tiltott szereket, nem
lármázhatnak, nem kínálhatnak eladásra kábítószert és nem is fogyaszthatják azt.
j. A nyertes vállalja, hogy a nyeremény átvételekor fotókat/videófelvételt készít.
k. A Szervező, a Lebonyolító, aki a nyereményjátékot igazgatja és az Utazási Iroda nem
vonható felelősségre semmilyen kárért, sérülésért vagy veszteségért, amit a nyertes és
vendége szenvednek el, kivéve azt az esetet, ha a Szervező, a Lebonyolító vagy az
Utazási Iroda nem teljesíti a nyertessel szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit.
l. A Szervező, a Lebonyolító és az Utazási Iroda nem tehető felelőssé a nyertes és vendége
poggyászainak elveszítéséért vagy megsérüléséért, azon eset kivételével, ha az a Szervező
vagy az Utazási Iroda szándékosan elkövetett bűncselekménye eredményként jön létre.
m. Amennyiben a meghirdetett nyeremény a Szervezőnek vagy a nyereményjátékot
Lebonyolítónak fel nem róható okok miatt nem elérhető, a Szervező vagy a Lebonyolító
jogosult más, ugyanolyan értékű, vagy az eredeti nyeremény értékét meghaladó
nyereményt felajánlani.
Amennyiben a nyertes által választott utazás ellenértéke nem éri el a bruttó 600.000 HUF összeget,
a fennmaradó összeg nem téríthető meg készpénzben, tárgyi eszközzel vagy egyéb szolgáltatás
nyújtásával.
Ha a nyertes által választott utazás több mint bruttó 600.000 HUF összegbe kerül, amely összeg
egyébként a nyereményjáték kiírásában is szerepelt, a többletköltséget a nyertes állja, a Szervező,
a Lebonyolító és az Utazási Iroda nem kérhető a többletköltségek megfizetésére.
Minden egyéb esetben (mis major, lemondás), az utazási iroda feltételei irányadók.
A Szervező és a Lebonyolító a korábban meghatározott utazási összeghatáron belül jogosult arra,
hogy másik utazási irodával működjön együtt, amennyiben a nyereményjátékot szervező
ügynökség és az utazásszervező előre nem látott körülmények miatt képtelen együttműködni.
Ebben az esetben az érintett utazási iroda feltételei lépnek életbe az utazás részleteire ezen feltételek
érvényesek.

4. Nyertesek értesítése, feltételek és a nyeremények átadásának folyamata
A Lebonyolító értesíti a nyerteseket a nyereményükről a regisztráció során megadott e-mail címen.
Amennyiben a nyertes nem elérhető a regisztrációkor megadott címen, a Lebonyolító köteles megtenni
mindent annak érdekében, hogy 2 munkanapon belül elérje a napi nyertest, 5 munkanapon belül a heti
nyertest, valamint a főnyeremény nyertesét a Szervező és a Lebonyolító által tett első sikertelen
megkeresési kísérletet követő 10 munkanapon belül értesítse. Amennyiben a napi nyertes nem elérhető
2 munkanapon belül, a heti nyertes 5 munkanapon belül, illetve a főnyeremény nyertese az első,
Szervező által tett sikertelen értesítési kísérletet követő 10 munkanapon belül, akkor a következő,
Nyertes Pillanathoz legközelebb eső, érvényes Pályázat benyújtója tekintendő nyertesnek.
Az értesítést követően és a türelmi idő eredménytelen eltelte után az eredeti nyertesek nem igényelhetik
nyereményüket sem a Szervezőtől sem a Lebonyolítótól.
A Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező vagy a Lebonyolító felé támasztható igény legkésőbbi
dátuma 2018. szeptember 1. Ezen dátumot követően a Szervező és a Lebonyolító semmilyen igényt nem
fogad és nem vizsgál ki.
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A napi és a heti nyeremények akkor adhatók át, ha a nyertesek elektronikus formában, az értesítő emailre küldött válaszként a info@durexfootball.com címre elküldik az eredeti blokk/számla szkennelt
vagy fotózott változatát, amely a igazolja a Termék Nyereményjáték időtartama alatt történt
megvásárlását. Abban az esetben, ha kétség merül fel a szkennelt/fotózott blokk/számla eredetiségét
illetően, a Szervező és a Lebonyolító jogosult bekérni az eredeti blokkot/számlát, amelyet a nyertes a
Popart Reklámügynökség Kft. 2001, Szentendre, Pf.: 333 címre küld be. A postaköltség a Játékost
terheli.
A Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálattal küldi meg a napi és heti nyereményeket (a főnyeremény
kivételével) a nyertesek részére arra a névre és címre, amelyet a nyertes a nyereményről való értesítés
után megadott.
A nyereményt a nyertesnek vagy közeli hozzátartozójának (Ptk. 8:1 Cikk (1) (1) bek.) illetve közjegyzői
meghatalmazás vagy teljes bizonyító erejű magánokirat alapján felhatalmazással bíró személynek adják
át.
A főnyereményt kizárólag a nyertes Játékos veheti át személyesen vagy meghatalmazott útján a
Lebonyolítóval előre egyeztetett helyen és időben, a sorsolást követő 45 (negyvenöt) naptári napon
belül. A személyes átvétel költségei (pl. utazási költségek) a nyertes Játékost terhelik. A nyertes Játékos
együttműködik a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a jelen pontban
meghatározott feltételekkel összhangban történjen.
Ha a nyertes Játékos nem tesz eleget
együttműködési kötelezettségének, és ennek következtében a főnyereményt nem lehet átadni, sem a
Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre. A Játékos figyelembe veszi azt a tényt, hogy a
Lebonyolítónak nem áll módjában újabb lehetőséget biztosítani a főnyeremény átadására.
Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, akkor ő csak törvényes képviselőjével vehet részt
a nyereménnyel kapcsolatos adminisztrációs eljárásban és együtt vehetik át a nyereményt.
A Szervező biztosítja a nyeremény átadását a jelen pontban meghatározottak szerint, ugyanakkor a
nyertes együttműködik a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fent meghatározott
feltételekkel összhangban történjen. Ha a nyertes nem veszi át a nyereményt, akkor azt a későbbiekben
nem követelheti a Szervezőtől és tudomásul veszi, hogy az utána soron következő nyertes veszi át a
nyereményt.
5. A játékban való részvétel különleges feltételei
A Játékosnak a játék teljes időtartama alatt úgy kell megőrizni az (1) pontban leírt
blokkot/számlát, hogy az ép és olvasható maradjon, és bármelyik nyeremény megnyerése esetén a
Játékos köteles bemutatni azt a Szervezőnek a (4). pontban leírtakkal összhangban.
Sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen) vagy nem eredeti blokkokkal/számlákkal a Játékos nem vehet részt
a nyereményjátékban. Hamisított vagy megmásított blokkok/számlák érvénytelenek, így nem vehetnek
részt a nyereményjátékban és a Játékost azonnali hatállyal kizárják a Nyereményjátékból.
Blokkok/számlák érvényességéhez kapcsolódóan felmerülő viták estén a Szervező dönt a
nyereményjátékban való részvételről. Nyerés esetén a Szervező csak a határidőben érkezett
blokkokat/számlákat és csak azt az AP kódot/számla sorszámot, vásárlási dátumot és időpontot fogadja
el, amelyik megegyezik a nyertes Pályázatában beküldött/feltöltött AP kóddal/számla sorszámmal és
egyéb vásárlási adatokkal. Azon Pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a jelen pontban foglalt
feltételeknek, a Szervező kizárja a nyereményjátékból.
A Szervező csak azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a Pályázat valós voltának
igazolására, amelyeken fel van tüntetve a Nyereményjátékban részt vevő Termék neve (beleértve a
márkanevet is), az AP kód/számla sorszáma. Ha a vásárláskor kapott blokkon/számlán csak „gyűjtő”ként vannak feltüntetve a termékek, akkor a Játékosnak meg kell kérni a pénztárost, hogy írja alá és
bélyegezze le a blokkot, valamint tüntesse fel a Termék nevét és értéket a vonatkozó árucikk mellett. A
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Játékos beküldheti a kiegészített és bélyegzővel ellátott blokk AP kódját a Szervezőnek postai úton,
illetve a „gyűjtő” felirattal ellátott vásárlást igazoló blokkot postai küldeményként eljuttathatja a Popart
Reklámügynökség Kft. (2001 Szentendre, Pf.: 333) címére a (4) pontban leírt nyereményértesítő
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül.
A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy a fent leírt blokkok érvényességéről döntsön.
A Játékos csak saját e-mail címmel vehet részt a játékban. A Nyereményjáték során regisztrált e-mailek
vonatkozásában a Szervező kizár minden illetéktelen felhasználással vagy e-mail címmel való
visszaéléssel kapcsolatosan felmerülő felelősséget.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték tartalma,
teljesítménye, az üzenet- és adatátvitel sebessége, illetve a beérkező válasz sebessége a kiszolgáló
technológiától függ, így ezen elemeket hátrányosan befolyásolhatják olyan tényezők, amelyek a
Szervező hatáskörén kívül esnek, így például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hibák, a kiszolgáló
számítógép teljesítménye, illetve a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező kizár minden
olyan felelősséget, amely az itt említett rendelkezésekkel kapcsolatban merül fel, különösen olyan
problémák esetén, amelyek a továbbítás késedelme vagy elmaradása miatt vagy a Pályázatok
regisztrációja, a nyeremények átadása vagy a rendszer túlterheltsége illetve összeomlása miatt lépnek
fel.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy olyan előre nem látható okok miatt, amelyek a meghirdetett
nyeremények használatát ellehetetlenítik, megváltoztassa a nyereményeket, illetve ugyanolyan vagy
magasabb értékű nyereményeket ajánljon fel a (meghirdetett nyeremények helyett).
A Szervező jogosult a Játékosok által megadott személyes adatok valóságát ellenőrizni oly módon, hogy
megpróbál kapcsolatba lépni a Játékosokkal, tekintet nélkül arra, hogy nyertek-e vagy sem.
A Játékos által megadott személyes adatok (név és születési dátum) valóságának ellenőrzése érdekében
a Szervező jogosult bekérni a Napi Nyeremény, Heti Nyeremény és a Főnyeremény nyerteseinek
valamely személyazonosításra alkalmas okmányának (igazolvány, útlevél, vezetői engedély stb. ...)
szkennelt vagy fotózott változatát azért, hogy meggyőződjön róla, hogy a Játékos megfelel a
Nyereményjátékban való részvétel feltételeinek. Azonosítást követően az összes személyazonosító
okmány szkennelt vagy fotózott változatát azonnal törölni kell és semmilyen más célra nem lehet
felhasználni.
A Pályázat leadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik adatai pontos megadásáért.
A Szervező nem vonható felelősségre hibás adatközlés következtében felmerült késedelmes vagy
elmaradt értesítés és kézbesítés miatt.
6. Egyéb rendelkezések
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyerteseket a Játékos regisztrációkor megadott e-mail címe
alapján azonosítják be, továbbá a Szervező nem vállal felelősséget az időközben történt e-mail cím
megváltozásából vagy a Szervező hatáskörén kívül eső műszaki okok miatt felmerülő problémákért.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott téves vagy hibás adatok okozta
következményekért.
A nyeremények átadásáig a Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azon Játékos által leadott
Pályázatot, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatban megadott személyes adatok
nem valósak, hibásak vagy a Játékos nem felel meg az ((1) pontban ** jelzéssel ellátott) alapvető
követelményeknek vagy egyéb okok miatt a jelen Feltételekben meghatározott más személyes
kritériumoknak, illetve a Pályázat nem tartalmazza a Szervező által kért összes adatot. Továbbá, a
Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azon Pályázatokat, amelyekhez sérült blokkot/számlát
csatoltak, vagy azon Játékos összes Pályázatát, aki csalárd módon próbál nyereményhez jutni és a
nyereményjáték céljával ellentmondóan, a jelen Szabályzatban rögzített feltételek és utasítások
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megkerülésével kíván részt venni a nyereményjátékban. A jelen pontban meghatározott azon Játékosok,
akik tisztességtelen magatartást tanúsítanak, kötelesek megtéríteni a nyereményjátékkal kapcsolatban
általuk okozott összes kárt a Szervezőnek és/vagy azon személyeknek, akik részt vesznek a
nyereményjáték lebonyolításában. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok hibás
adatszolgáltatásáért.
A Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget a
Pályázatokban előforduló hiányokért/hibákért (pl. hibásan leírt név, hibásan leírt cím, téves vagy hibás
adatok, manipulált vagy hibás AP kód, hiányzó AP kód stb...), illetve a Szervező hatáskörén kívül
felmerülő műszaki hibákért, a nyeremények késedelmes kézbesítéséért vagy annak elmaradásáért ha az
a nyertesnek felróható okok miatt történt, a nyeremények kézbesítés/szállítás során történő sérüléséért
vagy teljes megsemmisüléséért, postai kézbesítést késedelméért vagy elmaradásáért, illetve a
nyereményjátékban való regisztráció sikertelenségéért, késedelméért vagy műszaki akadályoztatásáért
(különösen szerver hiba vagy más hálózati vagy műszaki hiba, illetve a rendszer túlterheltsége esetén).
A Szervező a nyeremények vonatkozásában nem garantálja, hogy a vonatkozó jogszabályi keretek
között a fent nevezett esetekben a nyertes érvényt szerezhetne igényének a nyeremény
gyártójával/forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben. A Szervező és a Szervező megbízott
képviselői nem vállalnak felelősséget a nyertesekkel szemben a leadott Pályázatokban előforduló
hiányokért/hibákért (pl. kért adatok hiánya, hibás adatok stb.)
A nyeremények nem átruházhatók és készpénzre nem válthatók.
A Nyereményjáték Szervezője a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban teljesíti a
tájékoztatási- és adózással kapcsolatos kötelezettségeit (adóbevallás, adófizetés). A nyereményekkel
kapcsolatosan felmerült egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvételi helyére történő utazás költségei) a
Játékos viseli.
A Reckitt Benckiser Kft. és a Nyereményjáték szervezésében és végrehajtásában részt vevő Lebonyolító
ügynökség (Popart Reklámügynökség Kft.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, illetve
közeli hozzátartozói nem vehetnek részt Nyereményjátékban (Ptk. 685. (b))
7. Adatvédelmi Szabályzat
7.1.

Adatkezelő

A Játékos Nyereményjátékkal kapcsolatosan kezelt személyes adatai vonatkozásában a Szervező
(Reckitt Benckiser Kft., székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-09073850, telefonszám: +36 1 453 4600; e-mail: info@durexfootball.com, weboldal:
http://www.durexfootball.com) minősül adatkezelőnek.
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységei során a Szervező minden esetben az
adatkezelésre irányadó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el, beleértve
különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános
Adatvédelmi Rendeletét (a továbbiakban: "GDPR") és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
7.2.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja

A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbi táblázatban meghatározott személyes
adatokat kezeli, az abban meghatározott célokból és jogalapokon:

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Jogalap
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Regisztrációhoz
adatok:

szükséges

Teljes név, születési idő, email cím, a vásárlás pontos
A
Nyereményjáték
ideje, AP kód vagy a számlán
lebonyolítása,
beleértve
szereplő más azonosító szám.
különösen a Játékosokkal való
kapcsolattartást, a nyertes
Nyeremény
átvételéhez
Játékosok
nevének
A Játékos regisztráció során
szükséges adatok:
közzétételét
a
megadott
hozzájárulása
www.durexfootball.com
[GDPR
6.
cikk
(1)
a)].
A
számla
fényképének
weboldalon,
valamint
a beküldése esetén a számlán
Játékos
által
megadott szereplő személyes adatok,
személyes
adatok szállítási cím, telefonszám, a
valódiságának ellenőrzését.
megadott személyes adatok
ellenőrzése
esetén
a
személyazonosításra alkalmas
okmányon szereplő személyes
adatok.
A Nyereményjáték vagy a
Szervező egyéb jövőbeli
nyereményjátékainak
A nyeremény átvétele során A Játékos regisztráció során
népszerűsítése a Játékos készült hang- és/vagy kép- megadott
hozzájárulása
személyes
adatainak és/vagy videofelvételek.
[GDPR 6. cikk (1) a)].
reklámanyagokban
történő
felhasználása által.
A Szervező a fenti személyes adatok közül minden esetben kizárólag az adott Játékos tevékenysége által
indokolt adatokat kezeli, az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben, az adott
Játékos alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása mellett.
A Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulása önkéntes alapon történik. Azonban ha
a Játékos nem adja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez, úgy az azzal a következménnyel jár,
hogy nem képes regisztrálni a Nyereményjátékra és így nem tud részt venni abban, illetve amennyiben
nem adja meg a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait, úgy előfordulhat, hogy nyertessége
ellenére nem veheti át nyereményét.
Megadott hozzájárulásait a Játékos a 7.5 pontban meghatározott módon bármikor szabadon
visszavonhatja, azzal, hogy bármely hozzájárulás Nyereményjáték Időtartama alatt történő visszavonása
az adott Játékos Nyereményjátékból való kizárását vonja maga után.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.
7.3.

Adatfeldolgozó, adattovábbítás

A Nyereményjáték lebonyolítását a Szervezővel kötött megbízási szerződés alapján a Lebonyolító
(Popart Reklámügynökség Kft., székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09731136) végzi, így a Játékosok személyes adatai tekintetében a Lebonyolító adatfeldolgozóként jár el.
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A Szervező megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából adatfeldolgozóként
eljáró Lebonyolító kizárólag a Szervező utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
A Szervező a személyes adatokat szükség esetén átadhatja a feladatkörükben eljáró hatóságok vagy
bíróságok részére, amennyiben az adatok átadása bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának
észlelése vagy a hatóság vagy bíróság felhívása alapján, a bűncselekmény vagy szabálysértés
gyanújának kivizsgálása vagy a Szervezőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés
igazolása, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.
Ezen kívül a Szervező a Játékosokkal kapcsolatos peres ügyekkel, jogvitákkal összefüggésben a
peranyaghoz tartozó személyes adatokat adhat át jogi képviselőinek.
A Szervező a fentieken kívül semmilyen más célból nem továbbít személyes adatokat semmilyen más
személy részére. A személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.
7.4.

Az adatkezelés időtartama

Tekintettel arra, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezései alapján a nyeremények átadásáig, azaz 2018.
szeptember 1. napjáig támasztható bármiféle igény a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben, a
Szervező ezen időpontig őrzi meg a személyes adatokat, ezt követően pedig a Nyereményjátékkal
kapcsolatos összes személyes adat törlésre kerül. A Nyereményjáték vagy a Szervező egyéb jövőbeli
nyereményjátékainak népszerűsítése céljából a Játékos személyes adatainak reklámanyagokban történő
felhasználása által kezelt személyes adatok ezen felhasználást követően kerülnek törlésre.
7.5.

A Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult: (i) személyes adataihoz
hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv)
a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében
adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.
Hozzáféréshez való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz
hozzáférést kapjon.
A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi
információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok
kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az
adatokat továbbították.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen
a Szervező által kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog:

Bizonyos esetekben a Játékos jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok
kiegészítésre kerüljenek.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Bizonyos esetekben a Játékos jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre
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kerüljenek, és a Szervező köteles lehet arra, hogy az
ilyen adatokat törölje.
Adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos esetekben a Játékos jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok
kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

Adathordozhatóság:

Bizonyos esetekben a Játékos jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa.
A Játékos továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog:

Bizonyos esetekben a Játékos jogosult arra, hogy
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen
esetben előfordulhat, hogy a Szervező nem kezelheti
tovább ezen adatokat.

Előfordulhat, hogy egyes esetekben a fenti jogokkal kapcsolatos kérés teljesítése az adat természete
miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges. Továbbá a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak
gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.
A Játékos a fenti jogait a Szervező fenti 7.1. pontban megjelölt elérhetőségei útján gyakorolhatja. A
Szervező a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül
megválaszolja.
A Játékos továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása
szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
8. Egyéb feltételek
A Játékosnak a játék teljes időtartama alatt úgy kell megőrizni az (1) pontban leírt
blokkot/számlát, hogy az ép és olvasható maradjon, hiszen bármelyik nyeremény megnyerése
esetén a Játékos köteles bemutatni a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a szóban forgó
blokkot/számlát a (4). pontban leírtakkal összhangban.
A Játékos tudomásul veszi, hogy ha a nyereményjáték lefolytatásához szükséges adatai törlését a
nyeremény kézbesítése előtt kéri, akkor ez a nyereményjátékból való kizáráshoz vezethet.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a nyereményjáték szabályait és menetét, illetve a
nyereményeket is.
A Szervező kizárhatja azon Játékosokat a részvételből, akik csalárd módon, a jelen Feltételekben
megállapított szabályok és instrukciók megkerülésével próbálnak meg részt venni a nyereményjátékban.
A Szervező nem vonható felelősségre a Nyereményjáték kommunikációs anyagaiban előforduló
nyomdai hibák miatt.
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Amennyiben a Nyereményjáték során a visszaélés vagy tisztességtelen játék gyanúja felmerül, amely
visszaélésre adhat okot, a Szervező fenntartja a jogot, hogy felfüggeszti vagy törli a Nyereményjátékot.
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok automatikusan elfogadják a jelen Hivatalos
Részvételi Feltételek és a Regisztráció során külön pontként szereplő Adatvédelmi Szabályzatot.
A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban történő részvételük alatt teljes mértékben
felelősséggel tartoznak a Szervezők felé minden olyan kár miatt, amely a Feltételek rendelkezéseinek
bármilyen módon történő megsértése kapcsán merül fel.

Szervező
2018. május 31.
1. sz. Mellékelt – A Nyereményjátékban résztvevő Termékeket Magyarországon a Reckitt
Benckiser Kft. forgalmazza
Csak olyan számlák/blokkok vehetnek részt a Nyereményjátékban, amelyek alátámasztják, hogy a
Játékos egy vásárlás alkalmával minimum bruttó 3000 HUF értékben vásárolt Durex termékeket.
A nyereményjátékban részt vevő termékek listája:
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/teljesites-es-intenzitas/durex-extendedpleasure/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/teljesites-es-intenzitas/durex-mutualpleasure/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/teljesites-es-intenzitas/durex-intenseorgasmic/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/felfedezes-es-kaland/durex-tickle-me/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/felfedezes-es-kaland/durex-taste-me/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/alapveto-vedelem/durex-b-close/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/alapveto-vedelem/durex-classic/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/alapveto-vedelem/durex-extra-safe/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/alapveto-vedelem/durex-love/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/erzekiseg-es-intimitas/durex-real-feel/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/erzekiseg-es-intimitas/durex-feel-ultra-thin/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/erzekiseg-es-intimitas/durex-feel-intimate/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/erzekiseg-es-intimitas/durex-feel-thin/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/erzekiseg-es-intimitas/durex-invisibleextra-thin-extra-sensitive/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/%C3%B3vszerek/erzekiseg-es-intimitas/durex-invisibleextra-thin-extra-lubricated/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/s%C3%ADkos%C3%ADt%C3%B3k/alapvetovedelem/durex-play-feel/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/s%C3%ADkos%C3%ADt%C3%B3k/alapvetovedelem/durex-naturals/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/s%C3%ADkos%C3%ADt%C3%B3k/felfedezes-eskaland/durex-real-feel/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/s%C3%ADkos%C3%ADt%C3%B3k/felfedezes-eskaland/durex-play-strawberry/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/s%C3%ADkos%C3%ADt%C3%B3k/felfedezes-eskaland/durex-play-cheeky-cherry/
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http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/s%C3%ADkos%C3%ADt%C3%B3k/teljesites-esintenzitas/durex-perfect-glide/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/massz%C3%A1zs-zsel%C3%A9k/erzekiseg-esintimitas/durex-play-sensual-massage-2-in-1/
http://www.durex.hu/term%C3%A9kek/massz%C3%A1zs-zsel%C3%A9k/erzekiseg-esintimitas/durex-play-massage-2-in-1-aloe-vera/

