
 

 

Játékszabályzat  

Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72..; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi 
Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „apród.hu” vagy „Szervező”), mint a www.aprod.hu on-line 
apróhirdetési oldal üzemeltetője, nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez azon felhasználók számára, 
akik hirdetési tesznek közzé az apród.hu oldalon. 

§ A Játék során minden 100. hirdetést közzétevő felhasználó részére a Szervező fix nyereményt (ajándékot) 
biztosít. A nyereménytárgy: vásárlási utalvány. A Játék a nyeremények rendelkezésre állásáig tart. 

§ A Játékban való részvétel ingyenes. A hirdetés közzétételekor a felhasználó köteles e-mailcímet megadni, 
mely e-mail cím azonosításra is szolgál.  

§ A felhasználó hirdetése feladásával, a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen szabályzatot, továbbá 
elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer 
nyilvántartása az irányadó. 

§ A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy nyertességének ténye, e-mail címe nyilvánosságra kerüljön. 

§ A felhasználó a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása e-mail címe alapján történik. A 
felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező által tárolt e-mail címe átadásra kerüljön a Szervező 
megbízásából eljáró, a nyeremény kiküldését biztosító vállalkozás részére, a nyertes személy, mint címzett 
azonosítása céljából. A nyeremény akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes valós elérhetőségeket ad meg. A 
Nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát 
pótnyertes megállapítására. 

§ A Szervező adatkezelési feltételeire egyebekben a regisztrációra érvényes, a hirdetés feladásakor a 
felhasználó által elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak. 

§ Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása, vagy 
kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy a nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét 
visszautasítja, úgy a Szervező pótnyertest jelöl ki Amennyiben a pótnyertes sem tekinthető nyertesnek, 
úgy a pótnyertes kijelölése addig folytatható, míg egy pótnyertes nem kerül személyazonosításra, vagy a 
nyereményt át nem veszi. 

§ A nyertest a Szervező e-mailben, megadott e-mailcímén értesíti. A nyereményeket a nyereményt biztosító, 
a Szervezővel együttműködő partnerétől lehet személyesen átvenni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a Nyeremények átadásáról 
fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Résztvevő elismeri, hogy 
e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa 
megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné. 

§ 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 közreműködnie, a jelen játékszabályzatban 
foglaltaknak megfelelően. 

§ A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet (kivéve ÁFA) a Szervező visel.  

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

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

§ A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a felhasználó, vagy bármely harmadik személy 
által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a nyeremények tekintetében, az ingyenességre 
hivatkozással garanciát nem vállal. 

§ A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor 
felfüggessze, beszüntesse a részvételi feltételeket, a jelen szabályzatot módosítsa. A Játék 
ingyenességére tekintettel, a felhasználó nem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik 
személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést. 
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§ A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező 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 a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a 
jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a felhasználó a szabályzatot - annak bármely rendelkezése 
tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve 
abból kizárásra kerül.  

§ A Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri teljes körűen 
megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.  

 
Budapest, 2011. március 22. 
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