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Vatera húsvéti kampányának Gyik-ja 
 

 

Mi a húsvéti nyereményjáték lényege? 

A játék ideje alatt (2012- március 19-től, április 9-ig) vásárolni, eladni, vagy terméket kell 

feltölteni a Vaterára. Minden egyes ilyen cselekvésért megjutalmazza Önt a húsvéti nyúl 1 

ponttal.  

A játék játékhetekre tagolódik. Minden játékhét végén sorsolunk azon játékosok között, akik 

legalább 2x vásároltak, vagy adtak el, vagy töltöttek fel. A 3 játékhét alatt véletlenszerűen 

sorsoljuk ki a 2x25.000 Ft-tal feltöltött, és 1x100.000 Ft-tal feltöltött bankkártyát. A 

játékhetek során mindig újraindul a számolás. 

Az a regisztrált felhasználó, aki az egész játék alatt legalább 3x vásárolt, tölt fel terméket, 

vagy ad el indulhat a fődíjért, egy Apple iPad2.0-ért! Ezek a pontszámok nem nullázódnak a 

játék alatt. 

 

 

Ki vehet részt a játékban? 

Minden olyan Vaterára regisztrált felhasználó részt vehet a játékban, aki teljesíti a 

meghatározott kritériumokat.  

Azaz, az adott játékhéten legalább 2x vásárol, elad, terméket tölt fel, vagy az egész játék alatt 

legalább 3x végzi az előbb említett tevékenységeket. 

Tehát, ha az első héten Ön 1x vásárol, és 1x feltölt egy terméket, akkor az adott játékhéten 

indul a bankkártyáért. Ha a harmadik játékhéten egyszer vásárol valamit, akkor azon a 

játékhéten nem indul a heti nyereményért, ellenben már indulhat a fődíjért, hiszen a teljes 

játék alatt megvan a 3 Vaterás tevékenység. 

 

 

Miket lehet megnyerni?  

A 3 játék során kisorsolunk 2x25.000 Ft-tal és 1x100.000 Ft-tal feltöltött bankkártyát. A fődíj 

pedig egy Apple iPad2.0, melyet a nyereményjáték végén sorsolunk ki. 

 

 

Mi történik, ha a játék során több mint 3x Vaterázom (vásárolok, eladok, terméket 

töltök fel)? 

Ebben az esetben biztosan indulhat a fődíjért, az Apple iPad2.0-ért. 

 

Hogyan vehetek részt a heti sorsoláson? 

Akkor vehet részt a sorsolásban, ha az adott játékhéten legalább 2x vásárol, ad el, terméket 

tölt fel. 

Játékhetek: 

1. játékhét: 2012. március 19-től március 25-ig. 

2. játékhét: 2012. március 26-tól április 1-ig. 

3. játékhét: 2012. április 2-től április 9-ig. 

 

 

Hogyan vehetek részt a fődíj sorsolásában? 

Akkor vehet részt a sorsolásban, ha az egész játék alatt legalább 3x vásárol, ad el, terméket 

tölt fel. 

 

Hány nyereményt szerezhetek meg a játékban?  
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Akár mindet megszerezheti, ha Ön mellé szegődik a szerencse.  

 

Van-e bármilyen értékhatár a vásárlásoknál, eladásoknál?   

Nincs.  

 

Hol látom, hogy hány pontom van? 

A landing oldalon: www.vatera.hu/husvet bejelentkezést követően a „Hány pontra vagyok a 

nyereményektől?” menüpontban tájékozódhat. 

 

Hány pontot tudok szerezni és milyen tevékenységekért?  

Minden vaterás vásárlásért, eladásért, feltöltésért pont jár Önnek. Adott játékhéten legalább 2 

fent említett tevékenységgel indulhat a bankkártyákért, az egész játék során a legalább 3 

vaterás tevékenységgel automatikusan indul a fődíjért, az iPadért. 

 

Meddig érvényesek a pontok?   

A játék időtartama alatt, azaz 2012. március 19-től április 9-ig.  

A játékhetek során a pontok nullázódnak, ám a fődíj esetében nem. 

Tehát, ha az első héten Ön 1x vásárol, és 1x feltölt egy terméket, akkor az adott játékhéten 

indul a bankkártyáért, de a második játékhéten újra nulla pontról indul. Ha a harmadik 

játékhéten egyszer vásárol valamit, akkor azon a játékhéten nem indul a heti nyereményért, 

ellenben már indulhat a fődíjért, hiszen a teljes játék alatt megvan a 3 Vaterás tevékenység 

 

Átadhatom-e a pontjaimat az ismerőseimnek? »  

Nem.  

 

Más e-mailcímről is kaptam a Vatera, vagy Vatera húsvét nevében pontokat, vagy ezzel 

kapcsolatos oldalakra mutató linket, azok is érvényesek?  

Nem. Csak a játék landign oldalán www.vatera.hu/husvet tudja megtekinteni, hogy hogy áll 

az adott játékhéten, illetve a teljes játékban.  

 

1 Ft-os aukcióval is részt vehetek a játékon? »  

Az 1 Ft-ról eladásra kínált termékért nem jár pont az eladónak, ám a vevőnek a sikeres 

vásárlás után igen.  

 

Ha feltöltök, vagy eladok egy terméket, akkor is kapok pontot? »  

Igen. 

 

Mi történik, ha kosaras rendszerrel vásárolok több terméket, és csak egy e-mailt kapok 

róla? Hány pont jár? »  

Pontot minden vásárlása után kap, a kosaras vásárlás egy vásárlásnak számít, tehát 1 pontot 

kap érte.  

 

Ha egy eladótól több terméket is vásárolok, több kódot kaphatok? »  

Nem, egy vásárlásért, még ha több darabból is áll, 1 pont jár. 

  

Ha több darabos fix áras aukción több darabot is vásároltam, hány pontot kapok?»  

A vásárlások összértékétől függetlenül kap kódot, a kérdéses esetben 1 pont jár. 

 

http://www.vatera.hu/husvet
http://www.vatera.hu/husvet

