
 

 

„IRATKOZZ FEL A LEALKUDTUK.HU HÍRLEVÉLRE ÉS NYERJ!”  NYEREMÉNYJÁTÉK (5. HÉT) 
 
 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 
 
 

A Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-727285) (a 
továbbiakban: „Szervező”), mint a www.lealkudtuk.hu (a továbbiakban: Lealkudtuk.hu) diszkont 
ajánlatokat megjelenítő online kereskedelmi portál üzemeltetője szolgáltatásának népszerűsítése 
érdekében nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez.  
 

 A Játék 2018. június 05. 0:01-tól 2018. június 11. 23:59:59-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”) 
 A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban részt vesz minden olyan jogi személy és cselekvőképes 

magánszemély, amely/aki a Játék ideje alatt a Lealkudtuk.hu hírlevelére feliratkozik (a továbbiakban: 
Feliratkozó). A Játékban részt vesz továbbá minden olyan Lealkudtuk.hu felhasználó, aki a Lealkudtuk.hu 
hírlevelére már korábban feliratkozott (a továbbiakban: Felhasználó), amennyiben feliratkozása a sorsolás 
idején is fennáll, azaz feliratkozóként a lealkudtuk.hu hírlevél-adatbázisában szerepel. (Feliratkozó és 
Felhasználó a továbbiakban közösen együtt: Résztvevő). 

 A Játékban kizárólag a Lealkudtuk.hu hírlevélre feliratkozó Résztvevők vesznek részt. (A Szervező egyéb 
hírleveleire a Játék ideje feliratkozók, valamint azokra korábban feliratkozottak a Játékban nem vesznek 
részt.) 

 A Résztvevők között a Szervező a Játékidő végét követően 1 (azaz egy) darab nyereményt sorsol. Minden 
Résztvevő ugyanakkora eséllyel vesz részt a nyereményjátékban.  

 A sorsoláson azon Résztvevők vesznek részt, aki hírlevélre történő feliratkozása a sorsolás időpontjában is 
fennáll, azaz a lealkudtuk.hu hírlevél-adatbázisában szerepelnek. 

 A Szervező a nyereményt a Játékidő végét követő 1 (azaz egy) héten belül sorsolja. A Szervező ezen sorsolás 
alkalmával 1(azaz egy) nyertest sorsol. 

 A Szervező a Résztvevőket e-mail címük alapján azonosítja. A Résztvevő köteles a hírlevél-feliratkozás során 
hozzá köthető, valós adatokat megadni.  

 A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot, továbbá elfogadja, hogy a Játék 
során kizárólag a Szervező, vagy partnerei által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az 
irányadó. A nyeremény sorsolását a Szervező zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, 
véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. 

 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy nyertességének ténye nyilvánosságra kerüljön. 
 A nyertest a Szervező e-mailben, a Lealkudtuk.hu hírlevelére feliratkozáskor megadott e-mail címen értesíti, 

mely értesítés tartalmazza a nyeremény átvételével kapcsolatos információkat. A Szervező bármely írásbeli 
értesítést szintén az így meglévő e-mail útján tesz meg. Az e-mail cím valósságáért és Résztvevőhöz 
tartozásáért a Résztvevő felel.   

 A nyeremény átadása a sorsolást követően, a Szervező által meghatározott és a Nyertessel e-mail útján 
egyeztetett időpontban és helyen történik. A nyeremény átvétele jogi személy nyertes esetén képviselő 
vagy meghatalmazott útján, magánszemély esetén személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti 
azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

 A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli. A Szervező ezt 
meghaladó költségviselésre (különösen, de nem kizárólagosan utazási és/vagy szállásköltségek megtérítése) 
nem kötelezhető.  

 Amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása vagy 
kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy a nyereményt a Nyertes a Szervező által meghatározott időpontig 
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nem veszi át vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a nyereménytárgy átadását a Szervező megtagadhatja. 
A Szervező, bármely, a Résztvevő által elkövetett, Szervező által megállapított szabálytalanság esetén is 
megtagadhatja a nyereménytárgy átadását és pótnyertest sorsolhat. 

 A Nyertes azonosítása a nyeremény átvételekor történik meg. A Résztvevő a Játékban való részvételével 
elfogadja, hogy azonosítása a hírlevél-feliratkozás során megadott adatok és a Szervező által kért egyéb 
dokumentumok alapján történik. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes által megadott 
adatok valódi elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. A nyertes elérhetetlensége esetén az 
azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát pótnyertes megállapítására.  

 A Szervező adatkezelési feltételeire egyebekben a Szervező által megállapított és a hírlevélre történő 
feliratkozás során a Résztvevő által elfogadott adatkezelési feltételek (Adatkezelési Tájékoztató, elérhető: 
http://img.lealkudtuk.hu/doc/adatvedelmi_policy_lealkudtuk_2015.pdf?v1.28 ) irányadóak.  

 

 A Szervező a nyeremény sorsolását, az általa kisorsolásra kerülő nyeremény megnevezését és a nyertes 
nevét a Lealkudtuk.hu Facebook oldalán (elérhető itt: https://www.facebook.com/lealkudtuk.hu/ ) teszi 
közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ő maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a 
nyertesről/annak képviselőjéről, meghatalmazottjáról, illetve a nyeremények átadásáról fénykép-, hang - 
illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. A Résztvevő elismeri, hogy e nyilvánosságra 
hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik 
személyt ellenszolgáltatásra kötelezné. A Résztvevő a Játékban való részvétellel hozzájárul a 
róla/képviselőjéről/meghatalmazottjáról a nyeremény átadásakor készült fénykép-, hang- illetve videó 
felvétel nyilvánosságra hozatalához. 

 

 A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek 
vegyenek benne részt, a felhasználó 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 és a nyeremény átvételében közreműködnie, a 
jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően. 

 A nyereménnyel vagy a Játék menetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen 
megjelent bármely hirdetés, vagy a www.lealkudtuk.hu oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag 
illusztráció, az – a jelen Játékszabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben 
megjelenítettektől eltérhet. 

 A nyeremény pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható. 

 A Szervező a nyereménytárgy tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben 
érvényesítheti. 

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül indokolás nélkül 
bármikor felfüggessze, leállítsa, beszüntesse illetve a jelen feltételeit (a jelen Játékszabályzatot) módosítsa. 
A Játék ingyenességére tekintettel ennek okán a Résztvevő nem követelhet a Szervezőtől vagy érdekében 
eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést. 

 A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb 
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).  

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben 
jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás kérés valamint panasz megtétele az lealkudtuk.hu ügyfélszolgálata 
részére (elérhető. http://www.lealkudtuk.hu/help/contact ) küldhető és küldendő. 
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 A Játékban való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen 
megismerte a jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

 
 

2018. május 8. 
www.lealkudtuk.hu   
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