
 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Az Allegro Group HU Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, 
bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Vatera” vagy „SZERVEZŐ”) az általa 
üzemeltetett www.vatera.hu online piactér szolgáltatásának népszerűsítése érdekében JÁTÉKOT (a 
továbbiakban: „Játék”) szervez érvényes regisztrációval rendelkező felhasználói valamint a Vatera 
Facebook közösségi oldalának (a továbbiakban: Vatera FB oldal) rajongói/tagjai számára. 

1. A Játék 2014. június 2. 12:00-tól 2014. június 29. éjfélig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”), 
amelyet a SZERVEZŐ Játéknapokra (a továbbiakban: „Játéknap”) bont. Egy Játéknap egy naptári 
nappal egyezik meg, az első Játéknap fél naptári nappal (12 óra) egyezik meg.  

2. A JÁTÉKBAN való részvétel ingyenes és önkéntes. A JÁTÉKBAN részt vehet (I) minden a Vatera 
nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: 
ÁFF. ) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerint érvényes regisztrációval rendelkező 
felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) valamint (II) a Vatera Facebook közösségi oldalának (a 
továbbiakban: Vatera FB oldal, elérhető: https://www.facebook.com/vatera.hu ) rajongója/tagja. (A 
JÁTÉKBAN azon Facebook felhasználó is részt vehet, aki a JÁTÉK időtartama alatt „lájkolja” a Vatera 
FB közösségi oldalát (tagja lesz a Vatera Facebook közösségi oldalának) (Az I. és II. pontba tartozó 
részvevő a továbbiakban: Résztvevő).  

3. A JÁTÉKBAN történő részvételhez a Résztvevőnek be kell jelentkeznie a Vatera Felhasználói 
Fiókjába, vagy amennyiben a JÁTÉKBAN a Facebook-on keresztül kíván részt venni, úgy a Facebook 
profiljába.  

4. A JÁTÉK-ot a Részvevők 2 (azaz kettő) felületen (Vatera & Vatera FB közösségi oldala), de ugyanazon 
az Játék-alkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás) keresztül játszhatják (a továbbiakban: 
Játékfelület). A JÁTÉK (menete) mindkét felületen azonos. A JÁTÉKBAN való, egyik felületen történő 
részvétel nem zárja ki a másik felületen történő részvételt. 

5. A JÁTÉK menete:  

 A Részvevő a Vaterán a JÁTÉK aloldalán (www.vatera.hu/vateraband) indíthatja el a JÁTÉKOT, 
ahol az ott található termékek/szolgáltatások listájából (Vatera Sztárajánlat) kiválaszthatja azt a 
maximum 80 000 HUF (azaz nyolcvanezer forint) árú – a termék/szolgáltatás Vaterán szereplő 
ára az irányadó - terméket/szolgáltatást, amelyet meg szeretne kapni, és ezen 
termék/szolgáltatás kiválasztása után a SZERVEZŐ által biztosított segédeszközök 
felhasználásával elkészítheti saját, az adott terméket/szolgáltatást is tartalmazó videóját.  

 Ezen videót el kell küldenie legalább 1 (azaz egy) ismerősének – megadva annak e-mail címét.  

 Egy Részvevő egy Játékfelületen egy Játéknap alatt maximum 50 ismerősének (azaz 50 darab 
érvényes e-mail címre) küldheti el az általa létrehozott videót.  

 Egy videóban 1 (azaz egy) - a Résztvevő által kiválasztott termék/szolgáltatás szerepelhet, 
azonban egy Részvevő egy Játéknap alatt több videót is készíthet, különböző általa kiválasztott 
termék/szolgáltatás felhasználásával. Az így elkészített videók számától függetlenül a Résztvevő 
egy Játéknap alatt maximum 50 ismerősének (azaz 50 darab érvényes e-mail címre) küldheti el az 
általa létrehozott videót.  
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 A SZERVEZŐ csak az adott Játéknapon utoljára elküldött videót veszi figyelembe a sorsolás 
szempontjából.  

6. A SZERVEZŐ minden egyes Játéknaphoz tartozóan 1 (azaz egy) Résztvevőt sorsol, aki az általa a 
fentebb nevezett listából kiválasztott terméket/szolgáltatást így megnyeri (a továbbiakban: Nyertes). 
A Nyertes azonban csak akkor nyerheti meg az általa kiválasztott terméket/szolgáltatást, amennyiben 
annak ára - a Vaterán szereplő ára az irányadó- nem haladja meg a 80.000 HUF-ot (azaz nyolcvanezer 
forintot). 

7. A SZERVEZŐ a JÁTÉK időtartama alatt így 28 nyertest sorsol.  

8. A sorsolás az adott Játéknapot követő 5 munkanapon belül történik. 

9. Ahogyan az a jelen Részvételi Feltételek 4. pontjában is szerepel, a JÁTÉK-ot a Részvevők 2 (azaz 
kettő) felületen (Vatera & Vatera FB közösségi oldala) játszhatják (a továbbiakban: Játékfelület). A 
JÁTÉK (menete) mindkét felületen azonos. A JÁTÉKBAN való, egyik felületen történő részvétel nem 
zárja ki a másik felületen történő részvételt, azonban egy adott Játéknapon a Játékban Részvevők 
száma a két felületen összeadódik, így a sorsolást illetően egy csoportnak számítanak. Egy Részvevő a 
2 felületen egy Játéknapon tehát összesen maximum 2-szer 50 darab, azaz 100 érvényes e-mail címre 
küldheti az adott, általa kiválasztott terméket/szolgáltatást tartalmazó videót, azonban a SZERVEZŐ 
mindkét felületen csak az általa az adott Játéknapon utolsóként elküldött videót veszi figyelembe a 
sorsolás szempontjából. 

10.  A Résztvevő elismeri, hogy a JÁTÉKBAN a Facebookon történő részvétellel (játékalkalmazás) a 
SZERVEZŐ részére átadásra és általa kezelésre kerülnek személyes adatai, úgymint, név, e-mail cím, 
facebook azonosítók.  

11.  A Résztvevő a JÁTÉKBAN való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi feltételeket, a 
Szervező adatkezelési feltételeit, továbbá elfogadja, hogy a Résztvevő által megadott adatokkal és a 
sorsolással kapcsolatban kizárólag a SZERVEZŐ által használt zárt számítógépes rendszer 
nyilvántartása az irányadó. 

12. A SZERVEZŐ a JÁTÉK során a JÁTÉK- alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltetőjét (Cluso 
Kft. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 9. 3. em. 3.) adatfeldolgozóként veszi igénybe. Az adatfeldolgozó 
részére az alábbi adatok kerülnek az Alkalmazáson keresztül tárolási céllal átadásra: Facebook 
felhasználó ID, felhasználó neve, felhasználó e-mail címe, technikai adatok, úgymint, felhasználó 
játékának dátuma, az általa küldött videó címzettjének e-mail címe. A tárolt adatokat az Alkalmazás 
üzemeltetője semmilyen további célból nem használhatja fel, azokat a JÁTÉK időtartamát, ezen belül 
az utolsó sorsolást követően törli. 

13. A sorsolást a SZERVEZŐ zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásával valósítja meg. A nyertes 
Résztvevő (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy 
hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a JÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a JÁTÉK a 
Résztvevő vonatkozásában érvénytelen és a SZERVEZŐ újabb sorsolást tart.  

14.  A Résztvevő a JÁTÉKBAN való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a regisztrációs adatok 
ellenőrzése útján/a Facebook-on megadott adatok alapján történik. A nyeremény csak akkor kerül 
átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. 
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15.  A Nyertest a SZERVEZŐ a Résztvevő Facebook profiljában megadott e-mail útján / a Vaterán 
megadott regisztrációs e-mail címén értesíti és kéri, hogy a nyereménytárgy átvétele érdekében 
vegye fel a kapcsolatot a SZERVEZŐVEL, az értesítésben megadott e-mail útján.  

16. A nyeremények listáját és a nyereménytárgyakra jogosult nyertesek felhasználónevét/nevét a 
SZERVEZŐ a www.vatera.hu oldalon és aloldalain (a JÁTÉK aloldalán), hivatalos blogján, a 
www.blog.vatera.hu oldalon hirdeti ki, illetve közzéteszi hivatalos Facebook oldalán, a 
https://www.facebook.com/vatera.hu oldalon.  

17. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a 
Nyertesről, illetve a Nyeremény átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat 
nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet 
olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra 
kötelezné. 

18.  A JÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes 
személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem 
képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes 
személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie. 

19.  További információkat, így a nyereménytárgyak feltüntetését a Vatera FB közösséi oldala, a JÁTÉK 
facebook alkalmazása, illetve valamint a www.vatera.hu oldal tartalmazhatja. A Szervező továbbá az 
Alkalmazás útján, valamint Facebook közösségi oldalán/a JÁTÉK alolalán keresztül ad a JÁTÉKKAL 
kapcsolatos tájékoztatást, és hivatalos közlést. 

 

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE 

20. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a SZERVEZŐ viseli. 

21. A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent 
bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott kereteken 
belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet. 

22. A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. 

23. A nyeremény eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően 
történik meg.  

24. A SZERVEZŐ továbbá fenntartja annak jogát, hogy a JÁTÉKOT a Résztvevő egyedi értesítése nélkül 
bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.  

25. A Résztvevő elismeri, hogy a SZERVEZŐ nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által 
esetlegesen elszenvedett, a JÁTÉKBAN való részvétel során, vagy a JÁTÉKKAL kapcsolatosan 
esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében. 

26. A SZERVEZŐ a videóknak az esetlegesen hibás, valótlan vagy ismeretlen címzetthez tartozó e-mail 
címre való kiküldéséért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú e-mail címek 
helyességének elbírálására a jogot SZERVEZŐ fenntartja magának. 

27. A JÁTÉK ingyenességére tekintettel, a RÉSZTVEVŐ semmilyen esetben sem követelhet a 
SZERVEZŐTŐL, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést. 
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

28. A JÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a 
JÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 
8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont). 

29. A JÁTÉKOT a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A 
Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A 
JÁTÉK a facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A JÁTÉK során a Résztvevő 
kifejezetten hozzájárul személyes adatainak SZERVEZŐ általi kezeléséhez, a SZERVEZŐ adatkezelési 
szabályzat-ának megfelelően.  

30. A JÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi Feltételek szerint történik. 
Amennyiben a jelen Részvételi Feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

31. Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket - azok bármely rendelkezése tekintetében - nem 
fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a JÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból 
kizárásra kerül. 

2014. június 2 
Vatera 

Allegro Group HU  Kft © 
Minden jog fenntartva! 
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