REGISZTRÁCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1. A Játék leírása:
2013. dec. 23. és 2014. jan. 14. között egy nyereményjátékot hirdetünk „Nyerjen síbérletet
Szlovákiába!” jelszóval a www.neckermann.hu honlapon. A játék a www.neckermann.hu/siutak
weboldalunkon elérhető.
Kérdés:
Mely sírégió található Szlovákiában?
1. Alacsony/Magas-Tátra
2. Dolomitok
3. Kárpátok
Nyeremény:
2db 1főre szóló síbérlet Szlovákiába, Donovalyba. A nyeremény felhasználható: 2014. Jan. 11-től a
téli szezon végéig.
A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét, a szállást, ellátást és a biztosítás költségét.
A nyeremény készpénzre és más szállodára nem átváltható, és nem átruházható és nem
meghosszabbítható.
Sorsolás: 2014. Jan. 15. 11.00 óra Neckermann Központban 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5. A
játékban résztvevő, helyes választ adók között 1 nyertest sorsolunk ki.
2. A Játék szervezője: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u.
5., a továbbiakban: „Neckermann”)
3. Részvételi feltételek:
A Játékban kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban: „Jelentkező”), akik megfelelnek az
alábbi együttes feltételeknek:
a) 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy
(vagy 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes természetes személy, akinek törvényes jogi
képviselője magyarországi lakcímmel rendelkezik).
b) Helyesen megválaszolta a megadott kérdést és kitöltötte és elküldte a regisztrációs lapot a 2013.
dec. 23 és 2014. jan. 14. között a neckermann.hu weboldalon. A regisztráció során feltétel a valódi
személyes adatok pontos megadása. Amennyiben nem valódi vagy pontatlan adatok kerültek
megadásra, úgy a regisztráció nem érvényes.
c) A Játékból ki vannak zárva a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. tulajdonosai és
alkalmazottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685 paragrafus b) pontjában meghatározott
hozzátartozói.
4. Regisztráció:
a) A Játékra a hírlevél regisztrációval és a megadott kérdés megválaszolásával lehet jelentkezni a
www.neckermann.hu oldalon. A regisztráció ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
b) A regisztráció során feltétel a valódi személyes adatok pontos megadása. Amennyiben nem valódi
vagy pontatlan adatok kerültek megadásra, úgy a regisztráció nem érvényes.
c) A Játékra való jelentkezési határidő: 2014. Jan. 14. 24.00 óra
d) A nyereménysorsoláson csak a hírlevél adatbázisokba a fenti időszakban bekerült, valódi
személyes adatokkal rendelkező Jelentkezők vehetnek részt.
5. Nyeremény:
A sorsoláson megnyerhető nyeremény:
Nyeremény: 2db 1főre szóló síbérlet Szlovákiába, Donovalyba. A nyeremény felhasználható: 2014.
Jan. 11-től a téli szezon végéig.
A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét, a szállást, ellátást és a biztosítás költségét.

A nyeremény készpénzre és más szállodára nem átváltható, és nem átruházható és nem
meghosszabbítható.
6. A sorsolás:
a) A 5. pontban meghatározott nyeremények a helyesen válaszoló Jelentkezők között kerül
kisorsolásra. A sorsolás időpontja: 2014. Jan. 15.. 11.00 óra
b) A 5. pontban említett nyeremények sorsolása számítógép segítségével történik a Neckermann
központi irodájában (címe: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5.).
c) A sorsolás eredménye a www.neckermann.hu oldalon kerül közlésre, melynek során a nyertes
Jelentkező neve és lakcíme (ha a jelentkező megadta a lakcím adatot és csak a település
feltüntetésével) jelenik meg. Emellett a nyertesek a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb
15 napon belül - elektronikus úton, emailben – értesítést kapnak a nyeremény átvételének részleteiről
a Neckermann-tól.
d) A Neckermann-nak nem kötelessége vizsgálni, hogy a Jelentkezők és a regisztrációs lapok
megfelelnek-e a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeknek, és a Jelentkezők az ellenőrzés
elmaradása miatt semmiféle igénnyel (különösen kártérítési vagy költségtérítési igénnyel) a
Neckermann-nal szemben nem léphetnek fel.
7. A nyeremény átvétele:
a) A nyertest a sorsolást követően a Neckermann haladéktalanul köteles értesíteni írásban a
nyeremény átvételének pontos helyéről és idejéről. Amennyiben nyereményét bármilyen okból ezen
időpontban nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül
átvehető a Neckermann központi irodájában (címe: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5.) előre
egyeztetett időpontban. E 30 napos határidő eredménytelen elteltét követően a nyertesnek az ajándék
kiadására vonatkozó követelése megszűnik. A nyertes a nyereményt személyesen vagy két tanú
aláírásával is ellátott eredeti meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján veheti át.
b) A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Neckermann viseli. Minden egyéb
felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket – a Jelentkező
viseli.
8. Egyéb
a) A regisztrációs lap beküldésével a Jelentkező hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Neckermann a
regisztrációs lapon feltüntetett személyes adatait piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából
kezelje. Adatkezelési nyilvántartási szám: 012520000
b) A N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. a Játékba történő regisztráció során tudomására jutott
személyes adatokat a 1992. évi LXIII. törvény és az 1995. évi CXIX. tv. rendelkezései szerint kezeli.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés határozatlan ideig tart, de a Jelentkező bármikor kérheti
az adatai törlését nur@neckermann.hu címre küldött e-mailben. A Jelentkező bármikor felvilágosítást
kérhet személyes adatai kezeléséről, és bármikor kérheti adatainak helyesbítését. Amennyiben az
adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a Jelentkező a jogainak érvényesítése iránt bírósághoz
fordulhat. A Jelentkező a regisztrációs lap aláírásával igazolja, hogy az adatkezelésre vonatkozólag a
N-U-R Kft. által a www.neckermann.hu honlapon közzétett részletes tájékoztatást megismerte,
megértette és a Játékra ennek tudatában jelentkezett. Az adatvédelmi nyilvántartási szám:
012520000.
c) A Jelentkező a regisztrációs lap aláírásával elfogadja továbbá a jelen Részvételi Szabályzatot,
valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét
(kizárólag a település megjelölésével) a Neckermann nyilvánosságra hozza. A regisztrációs lap
aláírásával a Jelentkező ingyenesen hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról a N-UR Kft. kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és hogy ezen felvételt egészét vagy egy részét, akár
átdolgozva is a N-U-R Kft. reklám-promóciós célokból területi, idő- és alkalombeli és darabszámbeli
korlátozás nélkül, bármilyen formában (televízió, rádió, internet, nyomtatott forma stb.) nyilvánosságra
hozza.

