Hyundai „Látod benne N-magad?” játékszabályzat

A jelen pályázati szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hyundai Holding Hungary Kft.
(Cgj: 01-09-881438, cím: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.) által kiírt, Havas Media Hungary Kft.
(1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. 5. emelet, adószám: 12834901243, cégjegyzékszám: 01 09
705714) által szervezett, a https://www.hyundai.hu/legynmagad URL-en elérhető „Látod benne Nmagad?” szavazós nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék kiírója a Hyundai Holding Hungary Kft., lebonyolítója a Havas Media Hungary Kft.
(továbbiakban: Szervező).
A Játékra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a
jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy állandó lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás egyik
feltétele sem (továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
-

a Játék kiírójának és a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen
Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal ellenétes magatartást tanúsít a
Játék időtartama alatt. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a
Játékra történő jelentkezés (regisztráció) során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
Részvételi feltételek
A Játékban való részvételre a Játék URL-én (https://www.hyundai.hu/legynmagad), a Játék időtartama
alatti regisztráció jogosít fel. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek
megfelel:
a.) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy, aki
b.) a Játék ideje alatt a valóságnak megfelelő adataival regisztrál a Játék URL-én
(https://www.hyundai.hu/legynmagad)
-

nevének
születési dátumának
telefonszámának
e-mail címének
megadásával,

c.) elfogadja jelen játék- és adatkezelési tájékoztatót.
Egy Játékos a Játék időtartama alatt csak egyszer szavazhat és egyszer nyerhet.

A Játék időtartama
A Játék 2020. április 20. 12:00 és június 21. 20:00 között zajlik. A fenti időszak előtt és befejezése után
érkezett szavazatok érvénytelenek.

A Játék menete
A Játékos a Játékon való részvétel feltételeként a valóságnak megfelelő személyes adatokkal kitölti a
regisztrációt. Egy Játékos csak egy email címmel regisztrálhat a Játékra. Ezt követően a Szavazok rá!
feliratú „gombok” egyikének megnyomásával leadja online szavazatát. A szavazatával egyrészt
támogatja a személyt, akinek a fotója alatt szavazott, másrészt automatikusan részt vesz a
nyereménysorsoláson. Egy Játékos egy regisztrációval csak egyszer szavazhat.

Nyeremények
5 db Michelisz Norbert által dedikált Hyundai Motorsport sapka és 5 db Hyundai Motorsport hátizsák
5 db Lékai-Kiss Ramóna által dedikált Hyundai Motorsport sapka és 5 db sportszertároló
5 db Rácz Jenő által dedikált Hyundai Motorsport sapka és 5 db Így főz Budapest című receptkönyv

Sorsolás
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
történik a Játék lezárultának másnapján, június 22-én, 10:00 órakor a Szervező székhelyén (1027
Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. 5. emelet), amelyről jegyzőkönyv készül.

Értesítés, kézbesítés, átvétel
A Szervező a szavazás végét és a nyeremények kisorsolását követő 3 munkanapon belül értesíti a
nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen. Amennyiben valamely nyertessel
nem sikerül felvenni a kapcsolatot 6 napon belül, pótnyertes kerül kiválasztásra. A nyeremények
postázását vagy átadását a Hyundai Holding Hungary Kft. végzi. Amennyiben a nyertes a nyereményre
nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül (az első kézbesítési kísérletet követő 1
hónapon belül) vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Hyundai Holding
Hungary Kft. tulajdonában marad. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés
után a neve és lakóhelye (település) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást
visszavonja. Ezen visszavonás – a személyazonosság valódiságának ellenőrzése érdekében – kizárólag
emailben tehető meg. 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. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Hyundai Holding Hungary
Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót, és vállalja a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy
egyéb esetleges járulék megfizetését is. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez
szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása a nyertesek részéről.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Hyundai Holding Hungary Kft.-vel a nyeremények átvétele,
illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele
emiatt meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül
szükséges a Játékos értesítési – fenti és az adatkezelési tájékoztatóban részletezett – adatainak
hiánytalan és pontos megadása. A Hyundai Holding Hungary Kft. mindent megtesz a nyeremények
mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. A
nyerteseket a Szervező maximum 2 alkalommal próbálja meg e-mailben kiértesíteni. A Szervező nem
vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a
kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A nyereményt a
nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja
is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a
meghatalmazás eredeti példányát részére átadja, illetve megküldi.

Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató
irányadó. A személyes adatokat tartalmazó pályázati anyagok a pályázat időtartamának lejártát követő
60 napon belül véglegesen törlésre kerülnek.

Felelősség
A regisztrációk hiányosságából (például e-mail cím elírás) fakadó értesítési, vagy szállítási késedelemért
a Kiíró és 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 Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a Játék pontosságáért,
megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért
semmilyen felelősséget nem vállal. A 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. Nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes
hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett
hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal
összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben
bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt
intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget,
ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat és az
Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változatát a Kiíró honlapján érhető el. Amennyiben
Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail
címről az info@hyundai.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Kelt: Budapest, 2020. április 20.

