Volvo XC90 nyereményjáték - Játékszabályzat
A játékban részt vevő felhasználók a jelentkezési email elküldésével elfogadják az alábbi
Részvételi Feltételeket

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A Volvo XC90 nyereményjáték (Játék) szervezője a Magyar Jeti Zrt. (Székhely: 1024
Budapest, Margit krt 5/b., Cégjegyzékszám: 01-10-048381), a 444.hu kiadója (Szervező).

2. A Játékot a Szervező saját felületein (http://444.hu) bonyolítja. A Játékon a felhasználók egy
email elküldésével vehetnek részt, egyúttal magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen
Részvételi Feltételekben foglaltakat. A Játékban a részvétel 2015. júluis 17. és 23. között lehetséges.
3. A Játék nyereményeit a Szervező ajánlotta fel.
A nyeremények:
a. 2 darab, heti belépő a 2015-ös Sziget Fesztiválra
4. A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen
megfelel:
a. Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik
b. betöltötte 14. életévét
c. emailben elküldi saját nevét illetve mobiltelefonszámát,
volvoxc90@444.hu címre
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A nyereményeket közjegyző jelenlétében sorsoljuk 2015. július 24-én.
A nyereményt bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek az alábbi
személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); a Nyeremény Felajánló tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
5. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel
kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően
eleget tesz.
A Szervező a Játék kitűzött lejáratát követően legkésőbb 10 naptári napon belül kihirdeti a díjak
nyerteseit. A nyerteseket a Szervező emailben is értesíti. Amennyiben valamely
nyertes megismételt értesítést követő 3 munkanapon belül sem jelzi, hogy nyereményét a
Szervező telephelyén átveszi, úgy Szervező jogosult a díjat a soron következő nyertesnek
odaítélni, ezen személyt a nyereményéről tájékoztatni. A sorsolás és a nyeremény átvétel
helyszíne a Szervező Székhelye. A nyeremény átvételének feltétele a Szervező nyereményről
tájékoztató levelében közölt jelszó megadása.
6. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz,
hogy nevét a Szervező a 444.hu weboldalon közölje, mint a Játék nyertesét.
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata
irányadó, amely a http://444.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ webcímen elérhető.
Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

