
 
 

A „Ne csússzon le a nyereményekről!” nyereményjáték 

hivatalos játékszabályzata 
 

 

1. Az Játék szervezője 

A „Ne csússzon le a nyereményekről!” akció (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a 

következő cég:  

 CBA Kereskedelmi Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., továbbiakban: 

„Szervező”) 

 

A Játék lebonyolításában közreműködik a Newgency Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi 

út 48., a továbbiakban: „Newgency”). 

 

2. A Játékban résztvevő személyek 

 

A Szervező megbízásából a Newgency által lebonyolított Játékban kizárólag azok 

lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:  

 

a) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek és 

18. életévüket betöltött, természetes személyek. 

b) a 4. pontban felsorolt termékekből egyszerre legalább 1 db terméket vásárolnak 

bármely Príma vagy CBA üzletben; 

c) a 4. pontban felsorolt termékek megvásárlásának igazolásaképpen a kért adatokat 

a Játékszabályzatnak megfelelően beküldik mobiltelefonról SMS-ben a +36-30-

520-2222-es, nem emelt díjas mobiltelefonszámra, vagy pályáznak a 

http://www.cba.hu/promocio honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) a 5.2 pont 

szerint a Játék 3. pont szerinti időtartama alatt.  

d) A Játékból ki vannak zárva: 

i. a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok 

hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja); 

ii. a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és 

azok hozzátartozói (Ptk.8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja ). 

 

A Játékosok és pályázatok azonosítása a Játék során a mobiltelefonszámok alapján 

történik. A Játékban minden Procter&Gamble termék részt vesz, mely a Príma és CBA 

üzleteiben kapható, amelyek a 4. pontban felsorolásra kerülnek. 

 

 

3. A Játék időtartama 

 

2015. október 5. 00:00 órától 2015. december 31. 24:00 óráig tart. Az ezen időtartam 

előtt vagy után, illetve a 7. pontban írtak szerint nem vagy nem a Játékszabályban 

foglaltaknak megfelelően beérkezett SMS-ek vagy a Honlapon elküldött pályázatok a 

Játékban nem vesznek részt. Ezen időtartamon kívül vásárolt Procter&Gamble termékek 

nem vesznek részt az akcióban. 

 

http://www.cba.hu/promocio


 
 

 

4. A Játékban résztvevő termékek 

 

A Procter&Gamble márka összes terméke, amelyet magyarországi Príma és CBA üzletek 

forgalmaznak. Az akcióban részt vevő termékeket Szervező megváltoztathatja. 

 

Résztvevő márkák (mindegyik variáns, kiszerelés, mely kapható a Príma és CBA 

láncban): 

 Ariel, Bonux, Tide, Dreft, Ariel professional, Lenor, Jar, Mr Proper, Old Spice, 

Secret, Gillette, Venus, Pampers, Always, Discreet, Naturella, Head&Shoulders, 

Pantene, Wella, Londa, Duracell, Blend-a-med, Oral-B, Blend-a-dent, Ambi Pur  

 

 

5. A Játék menete 

 

A Játékban a Játékos kétféle módon pályázhat: 

 

5.1. A Játékban szereplő promóciós termékek közül egyszerre legalább 1 (egy) 

darab vásárlása után (azaz a vásárlásnak időben meg kell előznie az SMS küldés 

időpontját) a Játékos elküldi a vásárlást igazoló nyugta AP kódját, a vásárlás 

idejét (év.hónap.nap.óra.perc), saját nevét, címét, irányítószámát, SMS-ben a +36-

30-520-2222 nem emelt díjas mobiltelefonszámra (a továbbiakban Pályázat).  

 

Helyes Pályázat küldése:AP123456789*2015.10.05.10.23*Példa 

Géza*Budapest*Nagy utca 12*1111  

 

 

 

5.2.  A Játékban szereplő promóciós termékek közül egyszerre legalább 1 (egy) 

darab vásárlása után a Játék ideje alatt (3. pont) regisztráljon a 

http://www.cba.hu/promocio oldalon és pályázzon a Honlapon az alábbiaknak 

megfelelően: 

 

REGISZTRÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKBA 

 Teljes név megadása (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett 

vezeték- és utóneve. 

 E-mail cím megadása (kötelező): a Játékos által megadott, létező, e-mail 

cím.  

 Mobiltelefonszám megadása (kötelező): a Játékos által megadott, létező 

mobiltelefonszám.  

 Lakcím megadása (kötelező): a Játékos értesítési címe (irányítószám, 

város, utca, házszám, emelet, ajtó).  

 

 

JÁTÉK A NAPI-ÉS HETI, VALAMINT FŐDÍJÉRT (Pályázat) 

http://www.cba.hu/


 
 

 vásárlást igazoló nyugta AP kódja, a vásárlás ideje 

(év.hónap.nap.óra.perc) (kötelező). 

 

A Játékos egy nap csak egy pályázatot küldhet akár sms-ben, akár a Játék 

Honlapján az 5.2 pont szerint, és minden pályázathoz külön-külön a megadott 

darabszámú vásárlást igazoló blokkal kell rendelkeznie. Amennyiben azonos 

mobiltelefonszámhoz rendelten egy napon belül egynél több pályázat kerül 

beküldésre (akár sms-ben, akár a Honlapon keresztül), úgy az elsőt követő 

pályázatok érvénytelennek minősülnek.  

 

5.3 A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 654, azaz hatszázötvennégy 

darab, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi 

pontossággal, amely időpontok , hetente 30 db, összesen 390 darab heti díjat (390 

db 20.000 Ft értékű Playersroom utalványt naponta 3 db, összesen 264 darab napi 

díjat (264 darab 2 fős Cinema City-be beváltható mozijegyet,) rejtenek. 

A nyerő időpontok kisorsolása véletlen számgeneráló számítógépes sorsoló 

program útján történik, közjegyző jelenlétében 2015. szeptember 30-án; 2351 

Alsónémedi, 2402/1 hrsz, délelőtt 09:00 órakor. A nyerő időpontok a Játékosok 

számára titkosak.  

 

A Playersroom utalványok kézbesítésének, beváltásának menete: 

 

Az érvényes pályázattal rendelkező nyertesek az adategyeztetést és a vásárlást 

igazoló blokk elküldését követően, az általuk megadott email címre kapják meg az 

egyedi kóddal ellátott, bruttó 20.000Ft értékű utalványt! 

Az utalvány más kedvezménnyel, PlayersClub/PlaymaxClub kártyás vásárlással 

nem vonható össze, PlayersClub/Playmax Club kártya vásárlására nem 

használható.  

Az utalvány értékéből készpénz nem adható vissza és az utalvány készpénzre nem 

váltható.  

Az utalvány bruttó 20.000 Ft-nál kisebb és nagyobb értékű termékek levásárlására 

is felhasználható, de bruttó 20.000 Ft-nál kevesebb értékű vásárlás során a 

fennmaradó összeget a Szervezőknek nem áll módjukban visszatéríteni.  

Az utalványt sokszorosítani és továbbértékesíteni tilos. 

Playersroom utalványok a Playersroom webáruházban nem beválthatók! Az 

utalványok 2016.március 1-jéig érvényesek, melyeket a következő üzletekben 

válthatnak be ezen időpontig a nyertesek 

A:PLAYERSROOM ÜZLETLISTA 

     Üzlet Város Irsz Utca Telefonszám 

 
Allee Bevásárlóközpont Budapest 1117 Október 23. u. 

06-30-758-13-69 

 Arena Plaza bevásárlóközpont 
Budapest 1087 Kerepesi út 9. 

06-30-67-77-052 

 
Árkád bevásárlóközpont Budapest 1106 Örs Vezér tér 25/a 

06-30-67-77-001 

 Budakalász Auchan Budakalász 2011 Omszk park 1 06-30-67-77-005 
 

Budaörs Auchan Budaörs 2040 Sport u. 2-4. 06-30-67-77-006 
 



 
 

Campona Bevásárló - és 
Szórakoztatóközpont Budapest 1222 Nagytétényi út 37-43. 

06-30-67-77-097 

 
Corvin Plaza Budapest 1083 Futó utca 37-45  

06 30 67 77 028 

 
Dunakeszi Auchan Dunakeszi 2120 Nádas u. 6 

06-30-67-77-011 

 
Duna Plaza  Budapest 1134 Váci út 138 

06-30-67-77-033 

 KÖKI Terminal Budapest 1191 Vak Bottyán u 75/a-c 06-30-67-77-101 

 
Mammut - és Szórakoztató Központ Budapest 1024 Lövőház u. 2-4 

06-30-67-77-020 

 
Óbuda Stop Shop Budapest 1036 Bécsi út 136. 06-30-67-77-106 

 
Pólus Center Budapest 1156 Szentmihályi  út. 131 

06-30-67-77-034 

 
Soroksár Auchan Soroksár 1239 Bevásárló út.2 

06-30-67-77-037 

 Szigetszentmiklós Auchan Szigetszentmiklós 2310 Háros utca 120. 06-30-29-72-383 
 

WestEnd City Center Budapest 1062 Váci út. 1-3 06-30-67-77-047 

 Balassagyarmat Tesco Balassagyarmat 2660 Mikszáth Kálmán.u 56  06-30-67-77-110 

 
Csaba Center Békéscsaba 5600 Andrássy u. 37-43 

06-30-67-77-008 

 
Debrecen Fórum Debrecen 4026 Csapó u.30 

06-30-75-81-372 

 
Eger Agria Park Eger 3300 Törvényház utca 4. 

06-30-67-77-073 

 
Győr Árkád Győr 9027 Budai út 1. 

06-30-67-77-060 

 
Kaposvár Plaza Kaposvár 7400 Kontrási u. 1 

06-30-67-77-017 

 
Kecskemét Malom Center Kecskemét 6000 Korona u. 2  

06-30-67-77-085 

 Komárom Tesco Komárom 2900 Bajcsy-Zsilinszky E u 7 06-30-45-39-858 

 
Miskolc Plaza Miskolc 3525 Szentpáli u. 2-6 

06-30-67-77-025 

 
Mosonmagyaróvár Park Center Mosonmagyaróvár 9200 Szekeres R.u.19 

06-30-67-77-035 

 
Nyíregyháza Korzó Bevásárlóközpont Nyíregyháza 4400 Jókai tér 7. 

06-30-67-77-103 

 
Nyír Plaza Nyíregyháza 4400 Szegfű utca 75 

06-30-67-77-107 

 
Pécs Árkád Pécs 7622 Bajcsy Zs. Út. 11 

06-30-67-77-030 

 Salgótarján Tesco Salgótarján 3100 Rákóczi út. 143 06-30-67-77-082 

 
Siófok Tesco Siófok 8600 Vak Bottyán u. 27 

06-30-67-77-036 

 
Szeged Árkád Szeged 6724 Londoni krt. 3. 

06-30-67-77-022 

 
Szekszárd Tesco Szekszárd 7100 Tartsay Vilmos. u. 40.  

06-30-67-77-055 

 
Székesfehérvár Alba Plaza Székesfehérvár 8000 Palotai u. 1-3 

06-30-67-77-096 

 
Székesfehérvár Auchan Székesfehérvár 8000 Holland fasor 2 

06-30-67-77-041 

 
Szolnok Plaza Szolnok 5000 Ady Endre u. 28/a 

06-30-67-77-043 

 
Szombathely Family Center Szombathely 9700 Varasdi u.26 

06-30-67-77-075 

 
Vértes Center Tatabánya 2800 Győri út. 7-9 

06-30-67-77-056 

 
Veszprém Plaza Veszprém 8200 Budapesti út.20-28 

06-30-67-77-046 

 
Zala Plaza Zalaegerszeg 8900 Stadion u.5 

06-30-67-77-048 

 
  

     



 
 

PLAYERS OUTLET ÜZLETLISTA         

 
Üzlet Város Irsz Utca Telefonszám 

 Balatonboglár Tesco Balatonboglár 8630 Klapka u.30 06-30-67-77-078 

 Duna Ház Budapest 1095 Boráros tér 7. 06-30-67-77-010 

 Dunaújváros Park Center Dunaújváros 2400 Kandó K.tér 11. 06-30-67-77-015 

 Hajduszoboszló Tesco Hajdúszoboszló 4200 Kabai útfél 0228/2 06-30-241-93-89 

 Keszthely Stop Shop Keszthely 8360 Murvás u. 2. 06-30-67-77-105 

 Market Central Vecsés 2220 Fő u. 246-248 06-30-99-71-187 

 Mexico City Irregular Budapest 1142 Mexikói út 70. 06-20-280-50-58 

 M3 Polgár Outlet Center Polgár 4090 Hajdú út 52 06-30-67-77-108 

 Pécs Plaza, Playersroom Outlet Pécs 7631 Megyeri út.76 06-30-67-77-031 

 Premier Outlet Center Biatorbágy 2051 Budaörsi út.4 06-30-67-77-083 

 Savoya Park Budapest 1117 Hunyadi János u.19 06-30-67-77-081 

 Solymár Auchan Solymár 2083 Szent Flórián út. 06-30-67-77-021 

 Szeged Plaza Szeged 6720 Kossuth L.sugárut 119 06-30-67-77-016 

 Székesfehérvár Park Center Székesfehérvár 8000 Szent Flórián Krt. 06-30-67-77-032 

 Veszprém Stop Shop Veszprém 8200 Dornyai B.u.4 06-30-67-77-054 

 
Besenyőtelek Besenyőtelek 3373 Fő út 93. 06-30-67-77-086 

 
  

     PLAYMAX         

 Üzlet Város Irsz Utca Telefonszám 

 Alee Playmax Budapest 1117 Október 23. u. 06-20-281-06-01 

 Arena Playmax Budapest 1087 Kerepesi út 9. 06-30-45-37-761 

 Campona Playmax Budapest 1222 Nagytétényi út 37-43 06-20-282-59-90 

 Győr Árkád Playmax Győr 9027 Budai út 1. 06 (96) 311-498 

 Kecskemét Malom Playmax Kecskemét 6000 Korona u. 2  06-30-67-77-085 

 Veszprém Plaza Playmax Veszprém 8200 Budapesti út.20-28 06-30-677 7003 

 Pécs Árkád Playmax Pécs 7622 Bajcsy Zs. Út. 11 06-30-)677-7090 

 
Szeged Árkád Playmax Szeged 6724 Londoni krt. 3. 06-20-362-21-99 

  

A mozijegy kézbesítésének menete: 

 

Az érvényes pályázattal rendelkező nyertesek az adategyeztetést és a vásárlást igazoló 

blokk elküldését követően, az általuk megadott email címre kapják meg a 2db 1 fős 

mozijegy beváltására alkalmas, egyedi kóddal ellátott vouchert! 

 

Mozijegy beváltásának menete: 

 

A voucheren szereplő kódot a pénztárban kinyomtatva vagy bediktálva van lehetőség 

mozijegyre váltani a voucheren feltüntetett érvényességi idő lejártáig, a hét minden 

napján, a magyarországi Cinema City mozikban. A voucher érvényességüket nem lehet 

meghosszabbítani. 



 
 

A voucheren szereplő kód egy mozijegyre váltható, amely egy fő belépésére jogosít, 2D 

digitális előadásra. 

  

A voucher más kedvezménnyel össze nem vonható. A mozik a műsorváltozás jogát 

fenntartják. A moziműsort ellenőrizd a cinemacity.hu weboldalon. 

A voucheren szereplő kód nem továbbértékesíthető és készpénzre nem váltható.  

  

Amennyiben a voucherrel kapcsolatban további információra van szüksége vagy kérdése 

lenne, kérjük, vegye fel Cinema Cityvel a kapcsolatot az alábbi telefonszámon: 06 40 

600 600 

  

A Játékban résztvevő Cinema City mozik listája:  

Cinema City Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.),  

Cinema City Aréna (1087 Budapest, Kerepesi út 8.),  

Cinema City Campona (1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.),  

Cinema City Duna Plaza (1138 Budapest, Váci út 178.),  

Cinema City Mom Park (1123 Budapest, Alkotás út 53.),  

Cinema City Westend (1062 Budapest, Váci út 1-3.),  

Palace Mammut (1024 Budapest, Mammut I – II, Lövőház utca 2 - 6.) 

  

Cinema City Alba (8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.),  

Cinema City Balaton (8200 Veszprém, Budapesti út 20-28) 

Cinema City Debrecen (4026 Debrecen, Péterfia u. 18.),  

Cinema City Győr (9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/a.),  

Cinema City Kaposvár (7400 Kaposvár, Berzsenyi Dániel út 1-3.) 

Cinema City Miskolc (3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.),  

Cinema City Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 75.), 

Cinema City Pécs (7632 Pécs, Megyeri u. 76.),  

Cinema Ciry Savaria (9700 Szombathely, Körmendi út 52-54), 

Cinema City Sopron (9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 35.),  

Cinema City Szeged (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 119.),  

Cinema City Szolnok (5000 Szolnok, Ady Endre út 28./A) 

Cinema City Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Stadion út 5.) 

 

 

 

 

A Szervező a Játék időtartamának lezárulását követően fődíjként 1, azaz egy 

darab ajándékot sorsol ki azon Játékosok között, akik SMS-ben vagy a 

Honlapon keresztül regisztráltak.  

 

A kisorsolásra kerülő ajándék a következő: 

a.) 1 db, azaz egy darab 4 fős síút az ausztriai Murauba, az alábbi 

paraméterekkel: 4 fős, 1 hetes utazás, szállással, reggelivel és vacsorával, 

síbérlettel, utazással! A Szervező biztosítja a helyszínre ki és visszajutás 

költségét! Az utazás 2016.03.30-ig  váltható be! !  

http://cinemacity.hu/


 
 

 

A sorsolás időpontja 2016. január 4-én 10 óra, a sorsolások helye: 2351 

Alsónémedi, 2402/1 hrsz. A sorsolás a Játékosok részére nyilvános, számítógépes 

program segítségével és közjegyző jelenlétében zajlik. A Szervező 10 pótnyertest 

sorsol ki. A pótnyertesek kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a 

nyereményfeltételek bármelyikének hiányában érvénytelenül pályázónak 

minősülő, nyertesként kisorsolt Játékos, illetve az előttük álló ilyen pótnyertes 

helyébe. 

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlást igazoló dokumentum 

nagymértékben károsodott, illetve nem olvasható, így a rajta szereplő adatok 

leolvasása szabad szemmel nem lehetséges. 

 

5.4 A Szervező a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy azok 

érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A 

Játékszabályzat 2., 3., 4. pontjai szerinti feltételeinek ellenőrzésére utólag, a 

Nyertesek esetében kerül sor. Egy érvényesen beküldött Pályázat akkor tekinthető 

beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázatok 

beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája 

szerinti időpontja. Azok a Játékosok fogják megnyerni a nyereményeket, akik 

vagy az adott nyerő időpontban (év-hónap-nap-óra-perc-másodperc) vagy az 

időpont utáni legközelebbi időpontban küldik be a jelen Játékszabályzat szerinti 

érvényes Pályázatukat (a továbbiakban az 5.3. pont szerint, , 390 db heti díjat és a 

264 db napi díjat megnyerő Játékosok együtt: Nyertesek). A Játékosok nyerési 

esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, azonban a Játékosok 

egy adott mobiltelefonról, naponta csak egyszer küldhetnek Pályázatot, és minden 

egyes beküldéshez, külön-külön legalább 1 darab, a megadott termék vásárlást 

igazoló érvényes blokkal kell rendelkezniük. Amennyiben a Játékos többször 

pályázik, míg végül megnyeri valamelyik nyereményt, visszamenőleg minden 

vásárlást igazoló blokk másolatát, mely alapján regisztrált, köteles a Szervező 

kérésére bemutatni. Amennyiben a Játékos sikeresen elküldi az SMS-t vagy 

pályázik a Honlapon, és Pályázatát a véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló 

program útján kisorsolt nyerő időpontban, vagy az azt követő legközelebbi 

időpontban küldi be, megnyeri az időpontra kisorsolt nyeremények egyikét. A 

nyereményt kizárólag a vásárlást igazoló blokk, vagy annak másolatának 

elküldésével tudja átvenni, ennek hiányában Pályázata érvénytelen! 

 

6. Érvényesnek minősül a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó, és tényleges, a 

jelen Játékszabályzatnak megfelelő vásárlást igazoló, a jelen Játékszabályzat alapján 

arra jogosulttól, a jelen Játékszabályzatnak megfelelő módon beérkezett Pályázat.  

 

7. A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, 

helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért 

(telefon elveszése, lemerülése, telefonszám cseréje), a nyeremények kézbesítésének a 

Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás 

során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a 



 
 

Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem 

vállalnak.  

 

8. A Honlapon szereplő Kapcsolat menüponton keresztül a Játékosok levelet tudnak írni 

az info@newgency.hu- ra, melyekre Szervező 5 munkanapon belül válaszol 

9. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk 

regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges 

számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból 

felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.  

 

 

10. Az SMS és WEB rendszer működése 

 

Az SMS játék-szolgáltatást a Szervező megbízottja, a Newgency lebonyolításában 

biztosítja. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Játék használata során a 

Játékossal, illetve a nevében regisztráló személlyel jogviszonyban álló mobilszolgáltató 

üzletszabályzata változatlanul irányadó.  

 

A Játékban csak Magyarországon kötött előfizetés alapján használt mobiltelefonszámmal 

(Vodafone, Telenor, T-Mobile, Tesco mobile vagy egyéb szolgáltatókon keresztül) lehet 

részt venni. Külföldi mobiltelefonszámról, a vezetékes hálózatból, internetről beérkező 

Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek és a Játékban nem vesznek részt, kivéve 

a www.cba.hu/promocio oldalról érkező Pályázatok. 

A Játék bármely magyarországi mobil távközlési hálózatból, SMS küldésére alkalmas 

mobiltelefonnal hozzáférhető. Mivel a mobiltelefonok csak korlátozott számú SMS 

üzenet tárolására alkalmasak, kérjük, hogy a játék kezdete előtt a készüléke SMS 

postaládáját tegye alkalmassá, hogy tudja a válaszüzenetet fogadni. ez még egyeztetésre 

vár, A küldött SMS díja minden hálózatból az adott távközlési szolgáltató által, érvényes 

Általános Szerződési Feltételeiben, illetve díjszabásában meghatározott SMS küldés díja, 

melynek költségei a Játékost terhelik. A kapott válaszüzenetek ingyenesek (kivéve a 

külföldön történő SMS fogadást).  

A Játék magyarországi mobiltelefonszámról, Magyarország területén kívül barangolva 

(roamingolva) is játszható, de az előzőleg ismertetett SMS díjakon felüli, így a külföldi 

hálózat használatából eredő extra költség minden esetben a Játékost terheli.  

A Nyerteseket az a mobiltelefonszám (regisztráció) azonosítja, amelyről a nyertes 

Pályázatot elküldték, és amelyen keresztül a sorsolást követően a Newgency megpróbál 

kapcsolatba lépni a Nyertessel. 

 

A Szervező nem ajánlja a Játék használatát harmadik személy előfizetésében levő 

telefonokról. Amennyiben a Játékos, illetve a nem természetes személy Játékos nevében 

regisztráló személy nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a 

Játékhoz, a Játék kezdete előtt lehetőleg kérje az előfizető hozzájárulását. A hozzájárulás 

minden esetben terjedjen ki arra, hogy 

 

a) ki jogosult a szolgáltatást használni,  

b) mi a hozzájárulás időbeli hatálya,  
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c) az időbeli hatály alatt az előfizető feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

mondjon le a felhasználó javára az esetleges nyereményről;  

d) az előfizető írásban hozzájárul személyes adatainak a jelen részvételi 

szabályzat szerinti kezeléséhez; és  

e) az előfizető a Játékkal kapcsolatosan a Szervezővel szembeni mindennemű 

igényéről feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. A hozzájáruló 

nyilatkozat akkor érvényes, ha az alakiságai alapján teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak vagy közokiratnak minősül. Amennyiben a Játék során a 

Játékos mobilszám használati jogosultságát érintően vita vagy kétség merül 

fel, úgy a Játékost, illetve a nevében regisztráló személyt terheli annak 

bizonyítása, hogy a Játék során az érintett mobiltelefonszám használatára 

jogosult volt. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői - felhasználói 

jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervezők mind a saját, mind 

a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek mindennemű 

felelősségét kizárják. Az előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az előfizető 

előfizetésében vagy használatában levő telefon és érvényes SIM kártya 

segítségével. A Szervezőket, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában 

résztvevő cégeket erre vonatkozóan sem terheli felelősség.  

 

a. Mi történik, ha nem működik az SMS szolgáltatás?  

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő 

partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul 

veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló 

technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervezők felelősséget nem 

vállalnak. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és 

egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem 

kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök 

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem 

érkezik meg (időben) az üzenet, mert 

a) a Játékos, illetve a nevében regisztráló személy készüléke kikapcsolt 

állapotban van, vagy lemerült,  

b) a Játékos, illetve a nevében regisztráló személy az azonosítót nem a 

Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,  

c) nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos, illetve a nevében 

regisztráló személy mobiltelefon-készüléke bármely egyéb ok miatt nem 

elérhető,  

d) a Játék közben a Játékos, illetve a nevében regisztráló személy 

egyenlege lemerül, vagy az SMS küldési határ alá csökken,  

e) a Játékos, illetve a nevében regisztráló személy telefonján betelt az SMS 

tár, és készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására,  

f) a mobilszolgáltatón, illetve az SMS-t kézbesítő harmadik félen kívül 

álló okból kifolyólag nem kézbesíthetők a Játékos, illetve a nevében 

regisztráló személy számára az SMS-ek. 



 
 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos, illetve a nevében regisztráló 

személy által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért, illetve a nem természetes személy Játékos nevében 

regisztráló személy egyéb mulasztásával okozott következményekért sem. 

 

Az internetes játék-szolgáltatást a Szervező megbízottja, a Newgency Kft. (1133 

Budapest, Pozsonyi út 48.) lebonyolításában biztosítja.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Játék használata során a Játékossal 

jogviszonyban álló internet szolgáltató üzletszabályzata változatlanul irányadó.  

 

b. Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?  

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő 

partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul 

veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló 

technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A 

fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a 

Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 

hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, 

valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  

 

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem 

érkezik meg (időben) az üzenet, mert 

a) a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő 

formátumban küldi el,  

b) nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely 

egyéb ok miatt nem elérhető,  

c) a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,  

d) az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt-t kézbesítő harmadik félen kívül 

álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az 

üzenetet. 

 

10.       A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokkal okozott következményekért sem. 

 

A Játékos az 5. pont szerinti regisztráció megtételével és a pályázat elküldésével 

kifejezetten és egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a 

Játékszabályzatot. 

 

11.       A kisorsolt nyeremények legkésőbb a nyerésről az alábbiak szerint kapott értesítés 

napjától számított 14 (tizennégy) napon belül vehetők át. A kisorsolt nyeremények 

esetében a Newgency a Nyerteseket a nyerés napjától számított 5 (öt) munkanapon 

belül telefonon értesíti a nyeremény átvételének módjáról. A Szervező az ajándékokat 

a következőképpen adja át: Napi díjak (mozijegy) a nyertes által megadott email 

címre küldi ki, a heti díjakat (Playersroom utalványokat) a nyertes által megadott 

email címre küldi ki, a fődíjat pedig személyesen adja át, melynek részleteit a 



 
 

Nyertessel telefonon egyezteti a Szervező. A fődíj átadása során hang- és képi 

anyagot készíthet a Szervező, ezt a Nyertes a játékban való részvétellel automatikusan 

elfogadja idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A Nyertesek 

által bediktált téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A 

Newgency legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló 

mobiltelefonszámon felhívni a Nyertest a nyerés napjától számítva 5 munkanapon 

belül, 9:00 és 17:00 között, különböző napokon. A nyereményt a Nyertesen kívül 

hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja) vagy más, közokiratban vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. 

 

Amennyiben a Nyertes a vásárlást igazoló dokumentumokat nem juttatja el a 

Szervező részére a 12. pont szerinti határidőn belül, vagy azokat kérésre nem 

tudja bemutatni, illetve Pályázata a jelen Játékszabályzat alapján érvénytelennek 

tekinthető, úgy a Szervező jogosult a sorrendben következő Nyertes részére a 

nyereményt átadni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlást igazoló 

dokumentum nagymértékben károsodott, így a rajta szereplő adatok leolvasása 

szabad szemmel nem lehetséges. 

 

12.       A nyeremény átadásának feltétele, hogy a Nyertesek a Játék során megvásárolt 

termék vásárlását igazoló blokk vagy számla fénymásolatát az info@newgency.hu e-

mail címre elküldjék a telefonos, vagy email-es értesítést követő 5 (öt) napon belül, 

mely blokk vagy számla bizonyítja, hogy a vásárlás a Játék időtartama alatt történt és 

időben megelőzte a pályázat visszaküldését. Ennek elmulasztása esetén a Pályázat 

érvénytelennek tekinthető. A nyeremény átadására csak a blokk, vagy számla 

fénymásolatának a beérkezését, és ellenőrzését követően kerül sor. A Nyertesek 

kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Newgency-vel annak érdekében, 

hogy a nyeremények átadására fenti 11. pontban említett határidőben sor kerüljön. Ha 

ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és 

így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező 

felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét 

a fenti 11. pontban említett határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama 

nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve 

jogvesztő.  

 

13.       A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a 

Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. 

az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (SMS tartalma, kézbesítésének elmaradása, 

hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a postának átadott 

küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 

kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Newgency 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

14.      A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságát kizárja.  

      



 
 

15. A Szervező a nyereményeket adja át a Nyerteseknek, azok más ajándéktárgyra át nem 

válthatók, és kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók 

fel. Jelen szabályzatban rögzített nyereményjátékkal kapcsolatosan felmerülő adó- és 

járulékkötelezettségeket a hatályos jogszabályok tartalmazzák. 

 

16.      A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem 

lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, 

vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A 

Játékból kizárt Játékos Pályázatát érvénytelennek kell tekintetni. A Játékos téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

17.       A Játékos 5.1 pont szerinti SMS-ének beküldésével vagy az 5.2 pont szerinti 

regisztrációjával és pályázatának elküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel 

elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 

 

a) személyes adatait [név, telefonszám, lakcím] a Szervező a nyereményjáték 

lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, 

és azt harmadik félnek, valamint a Newgency-nek e célból átadja. Az 

adatszolgáltatás önkéntes. 

b) adatait a Szervező és a Newgency díjmentesen és jogszerűen felhasználják a 

jelen Játék lebonyolítása céljára.  

c) a Nyertesek személyes adatai közül a nyertesek nevét, lakóhelye városának 

nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező az internetes 

honlapján, egyéb felületen a Nyertesek fényképét, nevét, lakóhelyük 

városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett 

nyilvánosságra hozza.  

d) Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 88774/2015! 

 

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, tart, figyelembe véve a 

nyeremények átadásához szükséges eljárást is.  

 

18.       Az 5.2 pont szerinti regisztráció során a Játékos külön nyilatkozatban önkéntesen 

hozzájárulhat ahhoz is, hogy a jövőben a Szervező vagy annak megbízásából eljáró 

harmadik személy számára reklámcélú üzeneteket (sms vagy e-mail) küldjön. A 

Játékos hozzájáruló nyilatkozata alapján az általa önkéntesen megadott személyes 

adatok a Szervező, mint „Adatkezelő” adatbázisába kerülnek és azokat a Szervező – a 

Játékos esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további feltétel nélkül 

saját marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az Adatkezelő az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az Adatkezelő által használt 

adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 14-19. §-

aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig 

bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatok feldolgozását a Szervező 



 
 

megbízásából eljáró Newgency Kft szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény 

adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az 

adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a 

jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos 

címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését 

a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő bonyolító e-mail vagy postai címen: 

info@newgency.hu vagy 1133 Budapest, Pozsonyi út 48, Newgency Kft. A tiltó 

nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az 

Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás 

alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail 

címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: 1133 Budapest, 

Pozsonyi út 48, e-mail: info@newgency.hu.  

 

19. A Játékból ki vannak zárva: 

(a) a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok 

hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja); 

(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és 

azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja). 

 

20. Vegyes rendelkezések 

 

a) Szervező, a CBA Kereskedelmi  Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és 

alkalmazottai a nyeremények hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 

b) Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő 

egyéb nyereményt. 

 

c) A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos 

Játékszabályzatot. 

 

d) A Szervezők fenntartják a jelen Játékszabály módosításának jogát, a módosítás 

egyidejű, a Honlapon történő közzétételével. 

 

e) Szervező a postai/futárszolgálat általi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. 

 

f) A Honlapon szereplő Kapcsolat menüponton keresztül a Játékosok levelet tudnak 

írni, melyekre Szervező 5 munkanapon belül válaszol. 

 

g) A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a 

játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára 

okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.  

 

CBA Kereskedelmi Kft., Szervező 

Budapest, 2015. október 
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