
 

 

                       Fontos tudnivalók az „Iratkozz fel hírlevelünkre és nyerj!”  kampánnyal kapcsolatban 

 

1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE   

 

1.1. Az „Iratkozz fel hírlevelünkre és nyerj” kampány (továbbiakban Játék) szervezője az Extreme 

Digital-eMAG KFT. budapesti székhelyű gazdasági társaság (Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72.; 

cégjegyzékszám: 01-09-727285, adószám: 13282156-2-42), a www.vatera.hu (a továbbiakban: 

vatera.hu) online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: Vatera vagy Szervező). 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK   

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki tartózkodási vagy lakóhellyel 

rendelkezik, tová bbá a Játék kezdetéig, azaz 2021. április 01-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban 

Résztvevők).   

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.   

2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági 

igazolványban  szereplő adatokkal.   

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA   

3.1 A Játék 2021. április 01. 00:00 órától 2021. április 30. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának 

lejártát követően történt feliratkozások érvénytelenek.   

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE   

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a   

https://www.vatera.hu/hirlevel/ oldalon belül a hírlevél feliratkozásnál feliratkozik a Vatera 

hírlevelére. 

4.2. Játékban továbbá részt vesz minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy 

is, aki a www.vatera.hu hírlevelére a játék indulását megelőzően korábban már feliratkozott 

(továbbiakban Résztvevő). 

4.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el.   

4.4. Egy személy csak egy feliratkozással vehet részt a Játékban.   

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS   

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes feliratkozással rendelkező 

Résztvevők között 1 db  JBL GO 2 sötétkék hangszórót  (továbbiakban Nyeremény) sorsol ki. 

Sorsolás alkalmával egy pótnyertes is kerül kisorsolásra.   

Sorsolás időpontja: 2021. május 05. 

 

http://www.vatera.hu/
https://www.vatera.hu/hirlevel/


 

Sorsolás helyszíne:  1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.   

A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik random számgeneráló programban 

történő sorsolással.   

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.   

5.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg 

kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártój ával/forgalmazójával, ill. a 

szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal 

okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak 

érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a 

Résztvevőt ért minden kárért.   

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE   

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben, az általa szolgáltatott 

adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok 

alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a 

fenti mechanizmus révén pótnyertes kerül kiválasztásra, egyéb esetben a Nyeremény elvész.   

6.2. A nyertes nevét a sorsolást és adategyeztetést követően a Vatera hivatalos blog oldalán is 

bemutatjuk (https://blog.vatera.hu/) 

6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik:   

Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.   

6.4. A Szervező a nyertesek névsorát a blog oldalán (https://blog.vatera.hu/) hozza nyilvánosságra a 

sorsolást és adategyeztetést követően. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve 

jelenik meg.   

7. A VERSENY SZABÁLYZATA   

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a vatera.hu honlapon. 

8. VIS MAJOR   

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a 

Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére 

vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat 

révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.   

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy 

részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól 

arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.   

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 

munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.   

 

8.4. A vis major esetet a https://vatera.hu weboldalon kell megjeleníteni.   

9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE   



 

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül 

nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék 

szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék 

lebonyolítását teszi lehetetlenné.  

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és a Lebonyolító 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). 

A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem 
hozható. A Szervező az Instagram által tárolt adatokért, valamint az Instagram 
adatszolgáltatásért nem felel. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes 
adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójának és a és a 
hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.  

A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a Vatera Instagram oldalán 
tehető/kérhető.  

A Szervező a Nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség 
kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.  

A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan 
megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a 
technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen 
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.  

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

A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor történő, indokolás nélküli 
felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a 
vatera.hu erre szolgáló felületén és/vagy a Vatera blogján (elérhető: http://blog.vatera.hu ) 
és/vagy a Vatera Instagram oldalán értesítheti a Résztvevőket.  

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. 

 

 Budapest, 2021.április 01. 

vatera.hu 

a „Iratkozz fel hírlevelünkre és nyerj!”   
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az Extreme Digital-eMAG KFT. © 
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