„Csússz és nyerj!” című nyereményjáték
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
I.
NYEREMÉNYJÁTÉK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:
2013. szeptember 10. 2013. október 13. között nyereményjátékot hirdet a szervező „Csússz és nyerj” címmel (a
továbbiakban: „Nyereményjáték”)
1. A Nyereményjáték kijelölt Neckermann utazási irodákban kerül megszervezésre olyan módon, hogy a résztvevők a
kijelölt Neckermann utazási irodában, előre megadott időszakban egy játékkonzolon (Microsoft XBOX 360) síszimulációs játékban versenyeznek. A résztvevő eredményét a játékban elért pontszám jelenti. A díjakat a szervező a
játékban elért pontszámok alapján, előre meghatározott kritériumok szerint ítéli oda.
2. A nyereményjátékban kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik megfelelnek a játékszabályzat II.3. pontjában
meghatározott minden kritériumnak és
2.1. részt vesznek a kijelölt Neckermann utazási irodákban lebonyolítandó játékban és
2.2. hiánytalanul, valós adatokkal regisztrálják magukat a nyereményjáték regisztrációs lapján a kijelölt Neckermann
utazási irodákban.
3. Díjak:
3.1. Fődíj: Síutazás Svájcba 2 fő részére.
3.2. Heti díjak kijelölt irodánként: Tissot Classic Dream karóra
3.3. A díjakat minden esetben a játékban elért pontszám által meghatározott eredmény szerinti legmagasabb pontszámot
elért játékos nyeri.
3.4. A fődíjat az egész nyereményjáték során elért legmagasabb pontszámot elérő játékos nyeri.
3.5. Heti díjakat, melyeket utazási irodánként ítélünk oda az adott Neckermann utazási irodában, az adott héten elért
legmagasabb pontszámot elérő játékosnak.
II.
RÉSZLETES RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatok:
1.1. A Nyereményjáték szervezője: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor
u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-263181, adószám: 10839058-2-43, adatvédelmi nyilvántartási szám: 012520000) a
továbbiakban: „Szervező”).
1.2. A Nyereményjáték megnevezése: „Csússz és Nyerj!”
1.3. Nyereményjáték meghirdetési helye: www.neckermann.hu honlap, Neckermann utazási irodák.
1.4. A Nyereményjáték ideje: 2013. szeptember 9. - 2013. október 13.
1.5. A Nyereményjáték támogatója (a továbbiakban Támogató): Swiss International Air Lines Ltd. Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (székhely: 1082 Budapest, Futó u, 47-53. III. em., cégjegyzékszám: 01-12073592, adószám: 21405651-2-42, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-57997/2012)

2.

A nyereményjáték menete és felépítése
2.1. 5 turnuson (héten) keresztül, hetente 2-2 utazási kijelölt Neckermann utazási irodában kerül megrendezésre.
Összesen országszerte 10 Neckermann utazási iroda vesz részt a játékban.
2.2. A Nyereményjátékban részt venni csak személyesen az adott Neckermann utazási irodákban lehet, kizárólag
nyitvatartási időben és csak abban az időperiódusban, amikorra a Nyereményjáték az adott utazási irodára meg
van hirdetve. Az utazási irodák pontos címe és nyitvatartási ideje elérhető a www.neckermann.hu/irodak
honlapon.
2.3. A Nyereményjáték turnusainak, és a kijelölt Neckermann utazási irodáknak a listája az alábbi táblázatban
található.
TURNUS
JÁTÉK
NYITVATARTÁSI
IRODA
CÍM
IDŐTARTAM
NAPOK
1
szept. 10-13.
H-P
Dayka
1118 Bp., Dayka G.u.5.
szept. 10-14.
H-Szo
Páneurópa
1055 Bp., Szt. István Krt. 29.
2
szept. 17-22.
H-V
Árkád
1106 Bp., Örs vezér tere 25.
szept. 17-21.
H-Sz
Vörösmarty
1051 Bp., Vörösmarty tér 5.
3
szept. 24-29.
H-V
Europark
1191 Bp., Üllői út 201
szept. 24-27.
H-P
Batthyány tér
1015 Bp., Batthyány u.2

1

4
5

okt. 1-okt. 6.
okt. 1-okt. 6.
okt. 8-13.
okt. 8-12.

H-V
H-V
H-V
H-SZo

Eger
Debrecen TC
Szeged TC
Kecskemét

3300 Eger, Törvényház u.4.
4024 Debrecen, Csapó u.30
6724 Szeged, Londoni krt.3
6000 Kecskemét, Széchenyi
tér 14.

3.

Részvételi feltételek:
A jelen Nyereményjátékban kizárólag azok a magánszemélyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik
együttesen megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
3.1. A Játékos 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.
3.2. A Játékos teljesíti a jelen Részvételi feltételek I.2. pontjában meghatározott feltételeket.
3.3. A Játékos hiánytalanul, valós adatokkal kitölti a Játék regisztrációs lapját, megadva nevét, címét, mobiltelefon
számát, email címét és a játékban elért pontjainak számát, valamit a játék időpontját (dátum, óra, perc)
3.4. A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a II.3.3. pontban leírt adatszolgáltatással
egyidejűleg a Játékos kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező és a Játék támogatója
kereskedelmi illetve marketing célra a megadott személyes adatait felhasználja. Az érvényes regisztráció
feltétele, hogy a Jelentkező elfogadja a www.neckermann.hu weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató és
hozzájárulás rendelkezéseit, és hozzájárul adatainak ezen rendelkezések szerinti kezeléséhez.
3.5. Minden jelentkező csak egyszer jelentkezhet!
3.6. A Játékos nem lehet a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. és a Swiss International tulajdonosa, vezető
tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja, munkavállalója, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685.§
b) pontjában meghatározott hozzátartozója. A felsorolt személyek a Nyereményjátékból ki vannak zárva.
3.7. A Játékos személyes adatainak megadásával és regisztrációja leadásával elfogadja a jelen Részvételi
szabályzatot és kifejezi a Nyereményjátékban való részvételre irányuló szándékát.
3.8. Azon Játékosok, akik a fenti részvételi feltételek bármelyikének nem felelnek meg, nem vehetnek részt a
Nyereményjátékban. Ugyanakkor Szervezőnek nem kötelessége vizsgálni, hogy a Játékosok megfelelnek-e a
fenti részvételi feltételeknek, és a Játékosok az ellenőrzés elmaradása miatt semmiféle igénnyel (különösen
kártérítési vagy költségtérítési igénnyel) a Szervezővel szemben nem léphetnek fel.
3.9. Minden Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban!

4.

Díjak:
4.1. Fődíj: Síutazás Svájcba 2 fő részére.
4.1.1. A díj tartalmazza:
4.1.1.1. repülőjegy 2 fő részére Budapest – Zürich – Budapest útvonalon, repülőtéri illetékkel, turista osztályon
4.1.1.2. 3 éj szállás 2 fő részére a nyertes által választott wallisi település 4*-os szállodájában félpanzióval
4.1.1.3. 4 napos 1. osztályú Swiss Pass 2 fő részére
4.2. Heti díjak: Tissot Classic Dream karóra
4.2.1. A díj tartalmaz 1 db. Tissot Classic Dream karórát férfi, vagy női kivitelben.
4.2.2. Összesen 10 db. heti díj áll rendelkezésre, utazási irodánként és hetente 1-1 darab. A karórák férfi (8db),
vagy női (2db) változatban állnak rendelkezésre. Ameddig a készlet tart, a Nyertes választhat, hogy férfi,
vagy női karórát szeretne díjként, mely igényt a Szervező lehetőségei szerint megpróbál kielégíteni. A
Nyertes semminemű igényt nem támaszthat Szervezővel szemben, hogy a készleteken túl is kielégítse
kérését férfi, vagy női karóra iránt.

5.

Nyertes meghatározása és a nyertes kihirdetése és a Nyeremény átvétele:
5.1. Nyertes meghatározása:
5.1.1. A fődíjat az a Játékos nyeri, aki az összes Játékos közül a legmagasabb pontszámot éri el a Játék folyamán
és érvényes regisztrációval pályázik. Amennyiben pontazonosság lép fel, akkor azt a Játékost illeti meg a
fődíj, amelyik a nyertes pontszámot időben korábban érte el.
5.1.2. A heti díjat az a Játékos nyeri, aki az adott periódusban (héten) az adott kijelölt utazási irodában a
legmagasabb pontszámot éri el és érvényes regisztrációval pályázik. Amennyiben pontazonosság lép fel,
akkor azt a Játékost illeti meg a fődíj, amelyik a nyertes pontszámot időben korábban érte el.
5.2. A Heti nyerteseket a turnust követő naptári héten határozza meg a Szervező a leadott érvényes regisztrációk alapján.
5.3. A Nyertes neve a Neckermann honlapján (www.neckermann.hu) és a Neckermann facebook oldalán
(www.facebook.com/neckermann.hu) kerülhet közzétételre, melyhez a Nyertes a játékban való részvétellel
előzetesen és kifejezetten hozzájárul.
5.4. A nyertes köteles a Szervezővel minden tekintetben együttműködni annak érdekében, hogy a Nyereményt igénybe
tudja venni.
5.5. Szervező a nyertest a regisztrációs lapján megadott EMAIL CÍMEN a nyertes meghatározását követően
haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül értesíti. Az emailben való értesítést a Szervező 2 alkalommal
kísérli meg. Amennyiben egyik alkalommal sem sikerült értesítenie a nyertest, akkor a nyertes elesik a díjához való
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jogosultságától és ezt követően semmilyen nyereményre nem jogosult. A Nyertes köteles az értesítést követően
haladéktalanul, de legkésőbb harminc (30) napon belül e-mailben értesíteni a Szervezőt, hogy az adott díjat igénybe
tudja-e venni vagy sem. Amennyiben a nyertes az értesítést követő harminc (30) napon belül írásban (postai
levélben vagy e-mailben) nem igazolja vissza a Szervezőnek a díj igénybevételére vonatkozó igényét, akkor a
nyertesnek a díj igénybevételére vonatkozó joga megszűnik. Szervező nem tartozik felelősséggel azért, ha a Nyertes
a regisztrációs lapon megadott e-mail címen bármely okból nem elérhető vagy nem válaszol a Szervezőnek a
megjelölt határidőben. A nyeremény átvételére a nyertes személyesen a Szervező székhelyén, vagy egy
meghatározott Neckermann Utazási irodában, vagy postai úton veheti át, a lehetőségektől függően.
5.6. A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a
Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény
átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának
helyszínére történő utazási költség) a nyertest terhelik.
6.

Adatkezelés:
6.1. A Játék során megadott személyes adatok kezelését a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. mint adatkezelő
végzi. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékos
a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok
jogosulatlan megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Játékost terheli.
6.2. A Nyereményjáték résztvevői a Játékba történő önkéntes részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják,
hogy a megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. és a Swiss
International Airlines időről időre tájékoztassa őket aktuális akcióiról és nyereményjátékairól. A Jelentkező által
önkéntesen megadott személyes adatokat a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest,
Dayka Gábor u. 5.) kizárólag véleménykérésre, illetve az akcióról, nyereményjátékokról történő értesítés céljára
használja fel. Az adatkezelés időben nem korlátozott.
6.3. A Nyereményjátékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról,
továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével
kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató
Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: 012520000. A Swiss International Airlines adatvédelmi nyilvántartási száma:
NAIH-57997/2012.
6.4. Abban az esetben, ha a Nyereményjátékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai
törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.
6.5. A N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes
adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.neckermann.hu
weboldalon található.
6.6. A Swiss International Air Lines Ltd. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviseletének, mint a személyes
adatok kezelőjének a teljes és részletes adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési
szabályzata a www.swiss.com weboldalon található.
6.7. A Jelentkező a Játékban való részvétellel feltétel nélküli hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy nyertessége esetén
nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, valamint ingyenesen hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Nyeremény
átadásáról Szervező kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és hogy ezen felvétel egészét vagy egy részét, akár
átdolgozva is a Szervező reklám-promóciós célokból területi, idő- és alkalombeli és darabszámbeli korlátozás
nélkül, bármilyen formában (televízió, rádió, internet, nyomtatott forma stb.) nyilvánosságra hozza. Ezen
adatkezelésekre egyebekben a fenti 6.1. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás rendelkezései
alkalmazandók.

7.

Egyéb
7.1. A jelen Nyereményjáték nem minősül engedély- vagy bejelentés-köteles szerencsejátéknak.
7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely
Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül
fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá
előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Nyereményjáték szabályzat módosításait,
illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
www.neckermann.hu weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
7.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Részvételi szabályzatban és a N-U-R
Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.-nek a www.neckermann.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
Budapest, 2013. július 24.
N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.
Szervező
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