
Nyereményjáték szabályzat 
és 

felhasználói feltételek

A  Nyereményjáték  szabályzat  (a  továbbiakban:  Szabályzat)  vonatkozik  a  Szallas.hu  Kft. 
(székhely: 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. em., a továbbiakban:  Lebonyolító) által üzemeltetett 
www.szallas.hu weboldalon  megjelenő  a  Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt. (székhely:  1051 
Budapest,  Október  6.  utca  20.,  a  továbbiakban:  Szervező),  mint  Szervező  megbízásából 
lebonyolított  Nyereményjátékra  (a  továbbiakban: Játék).  A Játékban  résztvevő  jelentkező  a 
részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat 
rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A  Játékban  részt  vehet  minden  természetes  személy,  aki  betöltötte  a  18.  életévét,  és 
magyarországi  tartózkodási  vagy lakóhellyel  rendelkező magyar  állampolgár,  valamint  a jelen 
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll 
fenn  a  Játékból  történő  kizárás  bármely  feltétele  (továbbiakban:  Játékos).  A játékban  való 
részvételhez  szükséges,  hogy  a  Játékos  az  adott  weboldal  regisztrált  felhasználója  legyen,  
illetve,  hogy  hozzájáruljon  adatai  kezeléséhez,  vagyis  a  regisztráció  alkalmával  elfogadja  a 
weboldalon közzétett Adatvédelmi és jogi nyilatkozatot.

A Játékban kizárólag  regisztrált  játékosok  vehetnek  részt.  A Játékban való  részvétel  további 
feltétele  a  jelen  Játékszabályzat  elfogadása,  mely  az  adott  weboldal  regisztrációs  felületén 
Játékszabályzat és felhasználási feltételek elfogadásának „kipipálásával” történik. 

Fentiek hiányában nem lehetséges a Játék megkezdése.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

- a Szervező, a Lebonyolító, és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek
-  (pl.  a  nyeremény  felajánlója,  stb.)  tulajdonosai,  vezető  tisztségviselői,  munkavállalói, 

megbízottjai, valamint 
- azok  közeli  hozzátartozói  (Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés 1.  pontja  szerint  a  házastárs;  az 

egyeneságbeli rokon; az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek; az örökbefogadó- 
mostoha és nevelőszülő és testvér).

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a 
jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a 
sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti,  hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott  adatai  megfelelnek a 
valóságnak.

2. A Játék leírása és regisztráció

A Játék  során a Játékos 6 héten keresztül  2  hetes  cserékkel  1-1-1 tudásalapú kérdést  kap,  
kérdésenként 4 válaszlehetőséggel. A weboldalon megjelenő kérdéssorok 2 hetes váltakozásával 

http://www.szallas.hu/


a  nyeremények  is  változnak  2  hetes  periódusokban.  Az  aktuális  nyeremény  a 
www.szallas.hu/nyeremenyjatek weboldalon érhető el. 

A mindösszesen  1  db  kérdés  (1  kérdés/2  hét)  a  weboldalon  keresztüli  hiánytalan  kitöltése 
feltétele a nyereménysorsoláson való részvételnek.

1 db válasz elküldését követően 1 db játékkódot kap a Játékos a megadott e-mail címére, mellyel 
részt vesz a sorsoláson.

A  Játékok  során  1db  2  fő,  2éj,  legalább  félpanziós  vouchert  sorsolunk  ki  valamely  a 
www.szallas.hu oldalon található 3, 4 vagy 5 csillagos szállodába.

A továbbiakban nem kötelező jelleggel a Játékosnak lehetősége van növelni nyerési esélyeit, 
azaz további játékkódokat szerezni az alábbi módokon: 

Amennyiben  a  Játékos  további  adatokat  ad  meg  és  hiánytalanul  válaszol  az  autójával,  és 
lakásával kapcsolatos alapvető kérdéssorra, válasza elküldésével egy újabb játékkódot kap. Ez 
esetben a Játékos a sorsoláson 2 játékkóddal vesz részt. 

Amennyiben a Játékos Facebook megosztás, Google+ megosztás vagy e-mailes meghívó útján 
értesíti  ismerőseit  a Játékról  és népszerűsíti  a Játékot,  majd az általa értesített  személyek a 
megosztásban,  illetve  e-mailben  szereplő  linkre  kattintva  regisztrálnak  ugyanarra  az  aktuális 
Játékra, akkor újabb játékkódot kapnak minden egyes ismerős regisztrációja után. Az e-mailes 
meghívó használata során a Játékos szavatol ismerősei személyes adatainak (teljes név, e-mail 
cím) felhasználhatóságáért. A meghívó funkció során a Szervező nem tárolja a meghívott nevét, 
e-mail címét, a Játékos és az ismerős azonosítására a meghívóban lévő egyedi link szolgál. 

A Játékban való részvétel termékvásárláshoz nem kötött. 

Regisztráció nélküli Játékra nincs lehetőség, a Játékban való részvétel feltétele a regisztráció.

Regisztráció

A Játékos a weboldalon regisztrál és megadja a következő adatokat:  vezetéknév, keresztnév,  
email cím, , telefonszáma.

A  regisztráció  megkönnyíthető  a  Facebook  fiók  használatával.  A  „Rendben”  gomb 
megnyomásával  kijelentik,  hogy  miután  jelen  nyereményjáték  szabályzatot  elolvasták, 
megértették,  egyben  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  Szervező  a  személyes  adataikat  a  jelen 
szabályzatba foglalt célból és feltételekkel kezelje.

Szervező  és  Lebonyolító  kizárja  a  Játékból  azt  a  Játékost,  akinek  a  regisztráció  alkalmával 
megadott személyes adatai nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem 
felel meg a jelen Játékszabály és felhasználási feltételekben írt személyi feltételeknek. A Játékos 
téves adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli, 
a Játékos nem jogosult a nyereményre.

Egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel regisztrálhat és vehet részt az aktuális Játékban. Ha 
valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban a Szervező a Játékos első 
jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől.
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A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a 
Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. 

3. A Játék időtartama

A Játék teljes időtartama: 2014. szeptember 24. napján 00 óra 00 perctől 2014. November 5.. 
napján 24 óra 59 percig tart.

A Játékban való részvétel  nincs jelentkezési  időhöz kötve,  ennek megfelelően a Játék teljes 
időtartama  alatt  a  regisztráció  és  a  Játékhoz  történő  csatlakozás  lehetősége  folyamatos.  A 
jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Játék  időtartama:  az  éppen  aktuális  Játék  időtartama  mindig  elérhető  a 
www.szallas.hu/nyeremenyjatek weboldalon. 

ellátogattak a www
4. Nyeremények

A Játék  nyereménye:  1db  2  fő,  2éj,  legalább  félpanziós  vouchert  sorsolunk  ki  valamely  a 
www.szallas.hu oldalon található 3, 4 vagy 5 csillagos szállodába. Az éppen aktuális nyeremény 
pontos  meghatározása  a  www.szallas.hu/nyeremenyjatek weboldalon  kerül  jól  láthatóan 
feltüntetésre. Az egyes nyeremények között értékük tekintetében is lehet eltérés, mely eltérés 
lehetőségét a Játékosok jelen nyereményjáték szabályzat elfogadásával tudomásul vesznek. 

A  játék  időtartama  alatt  minden  Játék  esetén  a  Játék  leírásában,  a 
www.szallas.hu/nyeremenyjatek weboldalon  meghatározott  időpontban  kerül  sor  a  nyertes 
kisorsolására. 

Nyertes  a  sorsolás  eredményeképpen,  a  jelen  Szabályzatban  foglaltak  alapján  nyereményre 
jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos  érdemi  ügyintézésre,  valamint  a  nyeremény  átvételére  csak  a  törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag 
törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

Amennyiben  a  nyeremény  átvételének  időpontjában  nem  áll  rendelkezésre  a  megjelölt 
nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

5. Sorsolás

A sorsolás  egy  véletlenszerűség  elve  alapján  működő  számítógépes  programmal  történik  a 
Lebonyolító  három  (3)  munkavállalójából  álló  sorsolási  bizottság  előtt,  melyről  a  sorsolási 
bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolások helyszíne a Lebonyolító székhelyén történik: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. 1. emelet.

A  sorsolás  alkalmával  pótnyertesek  sorsolására  nem  kerül  sor.  Amennyiben  a  nyertes  a 
nyereményre  nem  jogosult,  vagy  a  nyereményét  a  megadott  határidőn  belül  vagy  előre 
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egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Lebonyolító, illetve a nyeremény felajánlója 
tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban 
meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye  
(város)  nyilvánosságra  hozatalára  vonatkozó  adatkezelési  hozzájárulást  visszavonja.  Ezen 
visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott telefonszámon SMS 
útján a Lebonyolító értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

A nyerteseknek az értesítés kiküldését követő 14 napon belül jelentkeznie kell nyereményéért a 
anna.dabasihalasz@szallas.hu  e-mail  címen  vagy a  +3670/333-2536  /telefonszámon a  teljes 
nevének, lakcímének (irányítószám, város, utca, házszám), és telefonszámának megadásával. 
Amennyiben  ez  nem  történik  meg  az  értesítést  követő  14  napon  belül,  a  nyereményt  a 
későbbiekben már nem tartjuk fenn részükre. 

A nyertesek  nevét  és  lakóhelyét  a  város  megnevezésével  a  www.szallas.hu/nyeremenyjatek 
weboldalon a Játék lezárultát követő 3 munkanapon belül közzé teszi a Lebonyolító, melyhez a 
Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul

A  Játékosoknak  lehetősége  van  www.szallas.hu/nyeremenyjatek  oldalon  a  játékkódja(i) 
beírásával ellenőrizni, hogy nyert-e. 

A  Játékos  által  tévesen  megadott  adatokért  a  Szervező,  illetve  a  Lebonyolító  nem  vállal 
felelősséget. Amennyiben a nyertes Játékos adataiban a nyertes játék időpontja és a nyeremény 
kézbesítése közötti időpontban változás állt be, a nyertes játékos e változásokról a Lebonyolítót 
azonnal  értesíteni  köteles  és  a  nyereményét  csakis  a  változást  hivatalosan  igazoló 
dokumentumok bemutatását követően jogosult átvenni.

7. A nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval a nyeremények átvétele, illetve igénybe 
vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a 
nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt, illetve a 
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények  kézbesítéséhez  elengedhetetlenül  szükséges  a  Játékos  értesítési  adatainak 
(teljes név, lakcím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket minden esetben postai 
úton  juttatjuk  el  a  nyerteshez.  A  nyereményeket  kizárólag  Magyarországi  lakóhellyel  vagy 
tartózkodási  hellyel  rendelkező  Játékosoknak  áll  módunkban  postázni.  A  Lebonyolító  a 
nyereményt egy alkalommal postázza. 

A Lebonyolító  mindent  megtesz a nyeremények mielőbbi  kézbesítése érdekében,  azonban a 
postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!



A nyeremény visszautasítható. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre, illetve más 
nyereményre át nem váltható. A nyereményátvétel után a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő 
problémákért,  esetleges  kifogásokért  a  Szervező,  illetve  a  Lebonyolító  felelősséget  és  a 
nyereménytárgyért szavatosságot nem vállal.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli. 

A Lebonyolító vállalja,  hogy a hatályos  jogszabályok  alapján a nyereményekkel  kapcsolatban 
felmerülő,  a  Lebonyolítót  terhelő  közterhekkel  kapcsolatos  bevallási,  adatszolgáltatási  és 
befizetési kötelezettségeit teljesíti.

8. Adatkezelés

A  Játékosok  a  regisztráció  alkalmával  elfogadott  Adatvédelmi  és  Jogi  nyilatkozat  szerint 
hozzájárulnak adataik kezeléséhez, mely a Játékban való részvétel feltétele, így hozzájárulnak 
ahhoz, hogy

- megadott  adataik  a  Lebonyolító,  mint  adatfeldolgozó  és  a  Szervező  mint  adatkezelő 
adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a 
nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése 
céljából, legfeljebb a sorsolást követő 5 évig.

A  nyertesek  tudomásul  veszik,  hogy  a  név-,  és  lakcímadataikat  tartalmazó  sorsolási  
jegyzőkönyvet illetve a név, lakcím, email cím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát  
Lebonyolító és Szervező székhelyén 5 évig megőrizik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezen időszakot követően az adatok törlésre kerülnek.

Az  adatkezelő  által  használt  adatok  vonatkozásában  a  Játékost  megilleti  az  információs 
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (Info  tv.)  
14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig 
bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz is.

Az  adatkezelő,  valamint  az  adatfeldolgozó  a  Játékos  által  megadott  személyes  adatokat 
harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint ezen társaságok munkavállalói ismerhetik meg. 

Mind a Szervező, mind a Lebonyolító a személyes adatokat az Info tv. rendelkezései szerint, 
bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. 

9. Felelősség kizárás

A Szervező kijelenti,  a Játékos pedig a részvételi  szabályzat elfogadásával elfogadja, hogy a 
kisorsolt  ajándéktárgyakért a Szervező garanciát nem vállal.  A nyertes a nyeremény hibájával 
kapcsolatos  igényeit  a  nyereményt  felajánlónál  a  nyereményekhez  kapcsolódó  szavatosság 
keretében érvényesítheti. 

Az  adatok  hiányosságáért  (név-,  címelírás,  stb.),  értesítési,  vagy  szállítási  késedelemért  a 
Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a 
postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. 
Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek 



általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó 
jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban 
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 
során  bekövetkezett  késésekből  eredő  vagy  ahhoz  kapcsolódó  költségekért,  károkért, 
veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 
tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a 
sorsolással,  a  nyereményekkel,  a  nyertesekkel  kapcsolatos,  a  Szervezővel  vagy  bármely 
harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért,  
adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá 
felelősséget  azért,  ha  a  Játék  időtartama  alatt  a  Játék,  illetve  a  Játékot,  valamint  a  jelen 
Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem 
felel  továbbá  a  rajta  kívül  álló  okkal  (például  az  Internetes  hálózatban  keletkezett  technikai 
meghibásodással  vagy  kimaradással)  összefüggésben  keletkezett  hibákért  és  ezek 
következményeiért.

10. Egyéb

A Szervező  fenntartja  magának  a  jogot  a  jelen  Szabályzat  megváltoztatására.  Az  esetleges 
módosításokat a Játék weboldalán (www.szallas.hu ) közzéteszi.

A Szabályzat a nyereményjáték során folyamatosan elérhető a  www.szallas.hu/nyeremenyjatek 
weboldalon.

A  Játék  szellemével  ellentétes,  tisztességtelen  magatartást  tanúsító  Játékosok  kötelesek 
megtéríteni  minden  olyan  kárt,  amelyet  a  Játékkal  összefüggésben  a  Szervezőnek  és/vagy 
Lebonyolítónak okoztak.

A Játékban résztvevő Játékosok a jelen Játékszabályzatot magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el.

Szervező és  a  Lebonyolító  a  jelen  Játékszabályban felsorolt  nyereményeken túlmenő egyéb 
nyereményt a Játékosok körében nem sorsol, a nyeremények változtatási jogát fenntartja.

Szervező és Lebonyolító nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak 
oka vis major vagy más, a Szervező és Lebonyolító hatáskörén kívüli ok.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor 
megadott e-mail címről a szallas@szallas.hu  e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a 
Játék időtartamát vagy nyereményét. 

A nyereményjáték szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó. A 
Szervező és a játékosok közötti esetleges jogvita eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek.

Felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén a Játékos személyesen a Szervező ügyfélszolgálati 
irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhat. Telefonon keresztül a biztosító TeleCenter számán 
+36 1 467 3500, illetve elektronikus levélben a  www.groupamadirekt.hu weboldal Írjon nekünk! 
online  felületén  is  állunk  ügyfeleink  rendelkezésére.  Amennyiben  a  Játékos  írásban  kíván 
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bejelentést tenni azt a 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon 
is  megteheti.  A biztosító  felett  a  szakmai  felügyeletet  a  Magyar  Nemzeti  Bank  gyakorolja, 
elérhetőségei: székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 
777, helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776, központi fax: +36 1 489 9102, e-mail: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu . A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt 
fogyasztóvédelmi  rendelkezések  megsértése  esetén  a  Magyar  Nemzeti  Banknál 
fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Kelt: Budapest, 2014. augusztus 1.
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