A SIÓ-ECKES Kft. „Milyen a Te Balatonod!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
2019. május 2. – 2019. június 12.
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A Sió termékek forgalmazója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a SIÓ-ECKES Kft. (székhely:
8600, Siófok Május 1. út 61.) (a jelen Játékszabályzatban: ”Szervező”.
A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Best Support
Partner Kft. (Cg.02-09-082387; székhely: 7634 Pécs, Új fasor 20.) mint lebonyolító (a továbbiakban:
”Lebonyolító”) látja el. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a promóció lebonyolítása körében
teljes körűen eljár.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1.

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött, a 2.1.1. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen
természetes személy (a továbbiakban:” Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt
időtartama alatt:
2.1.1 a SIÓ-ECKES Kft-nek vagy a Best Support Partner Kft-nek – mint a Játék szervezésében
és lebonyolításában közreműködő szervezetek -, valamint az akciós termékek
kiskereskedelmi forgalmazásában érintett üzleteknek nem tulajdonosa, vezető
tisztségviselője, alkalmazottja és nem ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
2.1.2. vásárol egy blokkon legalább 2 (két) db, a SPAR Magyarország Kft. promócióban
résztvevő magyarországi INTERSPAR, SPAR üzleteiben, vagy SPAR Partner, SPAR City,
illetve SPAR Market üzletekben kapható (a Játékban nem vesznek részt a SPAR Express és a
DESPAR üzletek), SIÓ kartondobozos 1 literes terméket vagy 0,5 literes SIÓ PET palackos
terméket (a továbbiakban: ”Termék”; a résztvevő Termékek listáját a 2.2. pont tartalmazza).
A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a SPAR EXPRESS és DESPAR üzletek nem vesznek
részt a nyereményjátékban. A SPAR EXPRESS és DESPAR boltokban vásárolt termékek
blokkjai nem képezik egy érvényes pályázat részét.
2.1.3.Elektronikusan pályázik a www.siogyumolcs.hu/spar alatti weboldalon (a
továbbiakban: ”Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét,
továbbá telefonszámát, illetve feltölti a Sió termékek vásárlását igazoló blokkon szereplő 9 jegyű
AP kódot (AP betűk után lévő 1 betű és 8 jegyű szám), a vásárlás időpontját (dátum, óra, perc),
a megvásárolt termékeket, kiválasztja a megpályázni kívánt nyereményt és a vonatkozó mező
bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt
valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 8. pontjában írtak
szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
Ugyanazon Blokkal Játékos csak egyszer pályázhat. Amennyiben az egy blokkon szereplő
megvásárolt promóciós termékek meghaladják a részvételi feltételként megállapított 2 (két) db
„Terméket”, az adott blokk abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.
Az AP-kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. A
Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és
a jelen játékszabály 5.5. pontjában írtak szerint Szervező, illetve Lebonyolító kérésére
bemutassa. Szervező és Lebonyolító csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el
érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő a 2.2. pontban megjelölt termékek
megnevezése szerepel és valamennyi olyan adatot tartalmaz, amelyet a jelen szabályzat 2.1.
pontja megkövetel. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, teljes egészében látható blokkot van mód
elfogadni érvényes Pályázatként. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló
számlát a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a
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Szervező. A nem természetes személy nevére kiállított számla nem vesz részt a Játékban. Az
eredeti blokk vagy számla helyett elfogadható az áruházi vevőszolgálat/főpénztár által kiállított,
eredeti aláírással és bélyegzővel hitelesített másolati példánya is.
Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem tartalmazza a 2.2 pont szerinti megjelölt termékek
megnevezését, úgy a Játékos az üzletben vagy annak ügyfélszolgálatán kiállított, saját névre
szóló tételes számlával vagy aláírással és pecséttel hitelesített, a vásárolt termék
megnevezésével kiegészített blokkal vehet részt a játékban.
2.2.

A Játékban a következő Termékek vesznek részt:

Termék megnevezése
Sió rostos és szűrt gyümölcsitalok

SIÓ Alma ital 25% 1L
SIÓ Alma ital 25% 0,5L
SIÓ Szőlő ital 25% 1L
SIÓ Narancs ital 25% 1L
SIÓ Rostos Őszibarack 25% 1L
SIÓ Rostos Őszibarack 25% 0,5L
SIÓ Rostos Kajszibarack 25% 1L
SIÓ Rostos Vilmoskörte 25% 1L
SIÓ Rostos Vilmoskörte 25% 0,5L

EAN kód
5998815114751
5998815118438
5998815114775
5998815114799
5998815195767
5998815118391
5998815196382
5998815155365
5998815118414

Sió rostos vegyes gyümölcsitalok

SIÓ Rostos Őszibarack-Narancs 25% 1L
SIÓ Rostos Multivitamin 25% 1L
SIÓ Rostos Meggy-Szilva-Alma 25% 1L
SIÓ Rostos Kajszi-Alma-Körte 25%1L
SIÓ Rostos Őszibarack-Alma-Meggy-Málna 25% 1L

5998815115444
5998815115680
5998815115482
5998815116571
5998815118032

Sió Light gyümölcsitalok alacsony kalóriatartalommal

SIÓ Light Alma 25% 1L
SIÓ Light Alma 25% 0,5L
SIÓ Light Őszibarack 25% 1L
SIÓ Light Meggy-Szilva-Alma 25% 1L
SIÓ Light Multiplusz 25% 1L
SIÓ Light Antioxidáns 25% 1L
SIÓ Light Ananász 25% 1L

5998815112214
5998815118452
5998815112238
5998815117998
5998815118056
5998815118070
5998815118346

Sió gyümölcslevek és nektárok

SIÓ Almalé 100% 1L
SIÓ Multivitamin 100% 1L
SIÓ Rostos Őszibarack nektár 50% 1L
SIÓ Ananász Nektár 50% 1L
SIÓ Narancslé 100% 1L
SIÓ Paradicsomlé 100% 1L
SIÓ Feketeribizli Nektár 25% 1L

5998815115581
5998815110517
5998815111361
5998815117110
5998815110418
5998815110494
5998815117332

Sió Frissen Préselt gyümölcslevek

SIÓ FrissenPréselt Alma 100% 1L
SIÓ FrissenPréselt Alma-Meggy 100% 1L

5998815116991
5998815116878
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SIÓ FrissenPréselt Alma-Körte 100% 1L
SIÓ FrissenPréselt Alma-Szilva 100% 1L
SIÓ FrissenPréselt Alma-Őszibarack 100% 1L
SIÓ FrissenPréselt Alma-Mangó-Maracuja 100% 1L

5998815116892
5998815116915
5998815116939
5998815116953

Sió gyümölcsös frissítők

SIÓ CitrusFriss Lime-Citrom 12% 1L
SIÓ CitrusFriss Grapefruit 25% 1L
SIÓ CitrusFriss Narancs 25% 1L
SIÓ CitrusFriss LimeCitrom 12% 0,5L
SIÓ CitrusFriss Grapefruit 25% 0,5L
SIÓ CitrusFriss Narancs 25% 0,5L
SIÓ Limonádé ÜdeCitrus 8% 0,5L
SIÓ Limonádé ÉlénkBodza 3% 0,5L
SIÓ Light Limonádé Egzotikus 10% 0,5L

5998815117035
5998815117059
5998815117097
5998815117820
5998815117868
5998815117844
5998815118254
5998815118230
5998815118278

Sió Vitatigris

SIÓ Vitatigris Piros gyümölcs-mix 25% 1L
SIÓ Vitatigris Sárga gyümölcs-mix 25% 1L

5998815116830
5998815116854

2.3.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a
Weboldalra. Egy Pályázatot csak egyszer lehet érvényesen feltölteni a Weboldalra.
Amennyiben ugyanazt a Pályázatot többször töltik fel, úgy Szervező az első beküldött Pályázatot
tekinti érvényesnek, a továbbiakban feltöltött azonos Pályázatokat a Játék szempontjából nem
veszi figyelembe.

2.4.

A Játékos köteles a feltöltött Pályázathoz tartozó vásárlást igazoló blokkot a Játék teljes
időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a
Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor.
Lebonyolító kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadja el a Játékban, amelyeken a
vásárlás időpontja és az AP kód teljesen olvashatóan látszik és egyértelműen beazonosíthatók a
vásárolt termékek. A vásárlás tényének igazolására szolgáló blokk tartalmának teljes egészében
meg kell egyeznie a blokkot kibocsátó jogi személy nyilvántartásában szereplő blokkmásolat
tartalmával. Vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

2.5.

Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által feltöltött Pályázatot,
valamint a vásárlást igazoló blokk adatait. Ha a vásárlást igazoló blokk adatai nem egyeznek a
beküldött Pályázatban szereplő vásárlási adatokkal, és/vagy a márkanév nem azonosítható be
egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

2.6.

A Játékosok a Pályázat során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervező és a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és
Lebonyolítót, illetve a játékban részt vevő üzletek üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem
terheli.

2.7.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek,
és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó
Játékosokat kizárhatja a Játékból.

2.8.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek.
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2.9.

Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által
regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem
saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító, illetve a
játékban részt vevő üzletek üzemeltetője mindennemű felelősségét kizárja.

2.10. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a
Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító, illetve a játékban részt
vevő üzletek üzemeltetője az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.11. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.12. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, illetve nem valós
e-mail címmel vesznek részt a játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem
valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját
nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2019. május 2. napja 0 óra 01 perctől 2019. június 12. nap 23 óra 59 percig tart.
A vásárlásnak ezen időintervallumon belül, a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében kell
megtörténnie. Az egyes áruházak nyitvatartási ideje eltérő.
4. A JÁTÉK MENETE
A Játékos a 2.1.3 pontban írt módon pályázik a Játékba és a weboldalon kiválasztja, hogy az adott
pályázattal melyik heti nyereményért és fődíjért pályázik. Egy pályázattal csak az egyik heti
nyereményre és fődíjra lehet pályázni.
4.1.

NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

HETI NYEREMÉNY
Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2019. április 24. napján 09:30 órakor
közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményre
vonatkozóan hetente 1 (egy) db, azaz összesen 6 (hat) darabnyerő időpontot sorsolt ki. A
sorsolás nem nyilvános.
A Játékhetek időpontjai a következők:
1. Játékhét: 2019. május 02. 00:01 – 2019. május 08. 23:59
2. Játékhét: 2019. május 09. 00:01 – 2019. május 15. 23:59
3. Játékhét: 2019. május 16. 00:01 – 2019. május 22. 23:59
4. Játékhét: 2019. május 23. 00:01 – 2019. május 29. 23:59
5. Játékhét: 2019. május 30. 00:01 – 2019. június 05. 23:59
6. Játékhét: 2019. június 06. 00:01 – 2019. június 12. 23:59

FŐDÍJ
Lebonyolító a Játék záróidőpontját követően, 2019. június 17. napján 09:00 órakor közjegyző
jelenlétében az 5.1.2. pontban írt nyereményre vonatkozóan összesen 1 (egy) fő nyertest és
3 (három) fő tartaléknyertest sorsol ki. A sorsolás nyilvános.
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4.1.

A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes
program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített
jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi, és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a
Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által
szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék
végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.2.

Az 5.1.1. pontban meghatározott nyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, adott
nyerő időpontot követő legközelebbi időpontban (óra, perc, másodperc) töltenek fel a
Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.

4.3.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban
meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek,
(továbbiakban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időpontot követő legközelebbi időpontban
töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.

4.4.

Az 5.1.2 pontban meghatározott fődíjat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik a Játék ideje alatt a 2.1 pontban meghatározott módon és a
Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot küldenek be.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a Nyertesek választása szerint
(továbbiakban együtt: „Nyeremény”):
5.1.1. Heti nyeremények:
- heti 1 (egy) db páros, összesen 6 (hat) pár 2*22.000 (kétszer huszonkétezer) forint
értékű, egy választható napra szóló Balaton Sound fesztiváljegy. Az utalvány 2019.
július 3. –7. között váltható be a helyszínen a kiválasztott napon. Szervező a jegyeket
kizárólag a nyertes értesítést és ellenőrzést követően, az elérhető szabad jegyek
függvényében tudja biztosítani. A páros fesztiváljegyek 2 (kettő) darab azonos napra szóló
napi belépőjegyet tartalmaznak A nyeremény készpénzre nem váltható. A fesztiváljegy
kizárólag az érvényesség napján jogosít belépésre. A fel nem használt jegyet visszaváltani
vagy másik belépési napra cserélni sem Szervezőnek, sem Lebonyolítónak nem áll
módjában. Sérült vagy elvesztett jegyet pótolni sem Szervezőnek, sem Lebonyolítónak nem
áll módjában.
VAGY
-

heti 1 (egy) db, összesen 6 (hat) darab 50.000 (ötvenezer) forint értékű utalvány a
balatonfüredi Hotel Silverine Lake Resort-ba. Az utalvány 2019. szeptember 30-ig
váltható be a szabad helyek függvényében. Az utalvány készpénzre nem váltható, abból
készpénzt visszaadni a beváltónak nem áll módjában. Az utalvány a szállodai
szolgáltatásokat téríti a szálloda által feltüntetett aktuális árak szerint. Az utalvány nem téríti
a szálláshelyi és idegenforgalmi adót.

5.1.2. Fődíj:
- 1 (egy) darab 5 napos, páros (2 fős) VIP bérlet a Balaton Sound fesztiválra 2 fő részére
szóló Beach Kempingjeggyel és Deluxe Lakókocsival 2 fő részére a Beach
Kempingben. A csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 2 darab 5 napos VIP
bérlet; szállás 5 nap/4 éjszakára, maximum 2 fő részére Beach Kemping Deluxe
lakókocsiban Beach Kempingjeggyel. A csomag nem tartalmazza: az utazás és az ellátás
költségét, az idegenforgalmi és szálláshelyi adót, az italfogyasztást, a további étkezések
költségét, valamint a további fakultatív programok költségét. A fődíj értéke 542.980 forint.
A fődíj 2019. július 3. – 7. között váltható be. A nyeremény készpénzre nem váltható. A
fentiektől eltérő szolgáltatási csomag igénybevétele esetén, amennyiben az igénybe vett
csomag értéke meghaladja a fődíj értékét, úgy a különbözet megfizetése a nyertest terheli.
Abban az esetben, ha az igénybe vett szolgáltatási csomag nem éri el a fődíj értékét, úgy
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sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak, sem a beváltóhelynek a különbözet értékét
visszatéríteni, vagy készpénz formájában rendelkezésre bocsátani nem áll módjában.
-

VAGY
1 (egy) darab 6 napos 5 éjszakás, 4 fős családi nyaralás a balatonfüredi Hotel
Silverine Lake Resort-ba. A csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: szállás 6
nap/5 éjszakára, 2 fő felnőtt és 2 fő 12 év alatti gyermek részére lakosztályban, félpanziós
ellátással (büféjellegű svédasztalos reggeli és vacsora), 1 darab 2 órás maximum 4 fő
részére szóló vitorlás hajókirándulás balatonfüredi indulással és érkezéssel. A csomag nem
tartalmazza: az utazás költségét, az idegenforgalmi és szálláshelyi adót, az italfogyasztást,
a további étkezések költségét, valamint a további fakultatív programok költségét, ide értve
például, de nem kizárólagosan a fizetős strandbelépőket. A fődíj értéke 594.425 forint. A
fődíj 2019. június 13. – 2019. szeptember 30. között váltható be a szabad helyek
függvényében. A nyeremény készpénzre nem váltható. A fentiektől eltérő szolgáltatási
csomag igénybevétele esetén, amennyiben az igénybe vett csomag értéke meghaladja a
fődíj értékét, úgy a különbözet megfizetése a nyertest terheli. Abban az esetben, ha az
igénybe vett szolgáltatási csomag nem éri el a fődíj értékét, úgy sem a Szervezőnek, sem
a Lebonyolítónak, sem a beváltóhelynek a különbözet értékét visszatéríteni, vagy készpénz
formájában rendelkezésre bocsátani nem áll módjában.

5.2

A Nyeremények másik Játékosra átruházhatók, de készpénzre vagy más nyereménytárgyra át
nem válthatók. Szervező, Lebonyolító és SPAR kizárja felelősségét a nyertesnél és harmadik
személynél a nyeremény átadását követően, a nyeremény beváltásának helyszínére utazás vagy
ott tartózkodása alatt bekövetkezett károk / sérülések esetére. A nyeremény átvételének
helyszínére utazás és hazautazás költsége a nyertest terheli.

5.3

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok
Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa,
azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse.

5.4

Egy Játékos az egy adott időpontban feltöltött Pályázatával kizárólag az egyik 5.1.1-es
nyereményre és a hozzá tartozó 5.1.2-es nyereményre lehet jogosult.

5.5

Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit a Sorsolást követő 72 órán belül értesíti a nyertes által a
Pályázatkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 72
órán belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt
elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító tartaléknyertest jelöl ki. Szervező és
Lebonyolító a nyeremény átadása előtt minden esetben ellenőrzi a Pályázatkor megadott
adatokat és a vásárlást igazoló blokk másolatát elkéri a Nyertestől. Amennyiben Nyertes a
bemutatást a megadott határidőn belül elmulasztja, vagy a blokk részben vagy egészben sérült
és a rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges, úgy az a Nyertesre nézve
jogvesztő.

5.6

Nyeremények átadása: Az 5.1.1-es Nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az
adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre.
Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés visszaigazolását
követő 30 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy
a nyeremények átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak
szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és
így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére
nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Az 5.1.2-es Nyereményt a Lebonyolító személyes átadással juttatja el az adott nyertesnek a
Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a fődíj
kézbesítését a Játékossal közösen előre egyeztetett helyen és időpontban egy alkalommal kísérli
meg, az Értesítés visszaigazolását követő 30 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles
együttműködni annak érdekében, hogy a fődíj átvételére a Lebonyolítóval történt közös
egyeztetés szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz
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eleget, és így a fődíj átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító
terhére nem értékelhető. Lebonyolító a fődíj átvételére újabb lehetőséget kizárólag a sikertelen
kézbesítést követő 30 naptári napon belül, a Lebonyolító által megadott helyen és időpontban tud
biztosítani.
5.7

A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább
korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és
mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja.
A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a meghatalmazó és meghatalmazott születési családi
neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.8

Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteheti. A nyilvánosságra
hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi
Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

5.9

Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes
adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból
nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt valamely személyi feltételnek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem
terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen
felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. PANASZBEJELENTÉS
A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések az info@siogyumolcs.hu e-mail címen és a
siogyumolcs.hu/kapcsolat menüpontban tehetők, vagy a 06 20 219 2860 telefonszámon,
munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között.
8. ADATVÉDELEM
8.1

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Szervező a Játékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat a Játékkal
összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a
Nyeremények átadása céljából kezelje (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt
vevő személyek által a Pályázat során rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében,
hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a
Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a Nyeremény
átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése);
nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldal
felületén feltüntesse), és
minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat összes rendelkezését.

A megadott adatok kezelője (adatkezelő) a Szervező , (SIÓ-ECKES Kft., postai címe: 8600
Siófok, Május 1. út 61., email cím: info@siogyumolcs.hu).
Az adatkezelő megbízása alapján a Lebonyolító (Best Support Partner Kft., postai címe: 1112
Budapest, Budaörsi út 45 10/1013., email cím: sio@gearing.hu) adatfeldolgozói minőségében
teljes körűen felelős az adatok fogyasztóktól való átvételének, tárolásának, rendszerezésének,
célhoz szükséges felhasználásának és törlésének feladataiért, valamint az adatok információs
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biztonságáért. Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az adatok tárolását az 1112 Budapest, Budaörsi
út 45. 10/1013 sz. alatti telephelyén, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítja.
Lebonyolító az adatokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

8.2

A Szervező és a Lebonyolító a Játékosok által megadott adatokat a Játék lezárását követően
külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából. Nyertesség esetén a Nyertesek adatait a számviteli
jogszabályok által előírt módon őrzi a 6. pontban részletezett SZJA fizetési kötelezettség
teljesítési céljából.

8.3

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezelő az adatfeldolgozón keresztül lehetőséget
biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Best Support Partner Kft., 1112
Budapest, Budaörsi út 45. címen vagy a sio@gearing.hu e-mail címen. A Játékos kérésének
hatékony ügyintézése céljából kérjük igénybe venni az adatfeldolgozó itt említett elérhetőségeit.
Amennyiben a Játékos közvetlenül az adatkezelőhöz kíván fordulni, úgy a SIÓ-ECKES Kft. 8.1.
pontban írt elérhetőségeit lehet igénybe venni. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a Játékos az adatkezelő által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

8.4

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.5

Az adatkezelésre egyebekben az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. általános
adatvédelmi rendelete („GDPR”) irányadó.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső –
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező,
sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2

A Szervező és a Lebonyolító, illetve a játékban részt vevő üzletek üzemeltetője a Nyeremények
tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek
között a Nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti a mindenkori forgalmazói
feltételek szerint.

9.3

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló
hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, a Lebonyolító,
illetve a játékban részt vevő üzletek üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal.

9.4

Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve
a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5

Ha a játékos adatfeltöltés vagy pályázat közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az
esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.

8

9.6

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7

A Szervező és Lebonyolító, illetve a játékban részt vevő üzletek üzemeltetője nem vállal
felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből,
illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért
vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen
állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő
illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási
késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer
hibából vagy más hasonló okból származnak.

9.8

A Weboldal, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt áll. Azoknak - a személyes használatot meghaladó
mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének
kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

9.9

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9.10

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító, illetve a játékban részt vevő üzletek
üzemeltetője számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

9.11

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2019. április 30.
SIÓ-ECKES Kft.
Szervező
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