"Utazz velünk Balira!” nyereményjáték
Hivatalos játékszabályzat és nyereményjáték feltétel
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. által megrendezésre kerülő
„Utazz velünk Balira ” játék (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban
való részvétel, azaz a regisztráció a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban:
„Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a
továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)
A Játék szervezője a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461703,
székhely: 1119 Budapest, Vahot u. 6., adószám: 12057061-2-43, a továbbiakban: a „Szervező”.)
A Játékosok adatait a Szervező az „Adatvédelmi szabályzat” dokumentumának megfelelően
kezeli. A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Biztosítás.hu Kft. a regisztrációs adataik alapján
adatvédelmi szabályzatának megfelelően ajánlatot küldjön részükre e-mailben. Kérjük, az
adatvédelmi szabályzatunkat a regisztráció előtt olvassa el!
1. A részvételre való alkalmasság
A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a
http://www.biztositas.hu oldalon és a biztosítás.hu egyéb partneroldalain (www.evbiztositoja.hu
oldal is ide tartozik) megadja e-mail címét és telefonszámát. Egy e-mail cím csak egyszer kerül
játékba. A regisztráció során megadott adatokat a Szervező az „Adatvédelmi szabályzat”
dokumentumának megfelelően kezeli
2. A Játék időtartama
A Játék 2016. június 16. napján kezdődik és 2017. március 19-ig tart..

3. Nyeremény
Egy két fős 1 hetes álomutazás Balira – az utazás pontos részletei, az indulás dátumával együtt
a nyertessel kerül egyeztetésre.

4. Nyertesek és tartalék nyertesek sorsolása, a nyeremények átvétele
A nyertesekről a Szervezők sorsolással döntenek. A sorsolás nem nyilvánosan zajlik.
 Az Ipad sorsolásának időpontja 2017. március 20. 11.00.
A sorsolásra a Biztosítás.hu Kft. székhelyén (cím: 1119 Budapest, Vahot u. 6.) kerül sor. A
nyertesek mellett tartalék nyertesek is kisorsolásra kerülnek.
A nyertest a Biztosítás.hu Kft. 2017. március 20. – március 27 között e-mailben értesíti. A
nyeremény érvényesítéséhez a nyertes köteles megadni pontos adatait (név, e-mail cím,
irányítószám) válasz e-mailben, valamint a nyeremény elfogadását ugyanebben az e-mailen
visszaigazolni (elfogadó nyilatkozat). A nyertes a nyereményt előzetes telefonos egyeztetést
követően személyesen veheti át a márka telephelyén.
Amennyiben egy nyertes nem jelez vissza az e-mail értesítést követő 24 órán belül, akkor a
Szervező megismétli az értesítést. Amennyiben adott nyertes ezen második értesítést követő
újabb 24 órán belül sem jelentkezik, úgy a nyereményre való jogosultsága visszavonhatatlanul
elveszik és helyét a kisorsolásra került tartalék nyertes veszi át. A tartalék nyertes értesítése, az
első nyertessel azonos módon történik. (A nyereményjátékban résztvevők e-mail címének a
regisztráció időpontjában történő helytelen megadásából eredő problémákért a Szervező
felelősséget nem vállal.)
A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereménysorsolásban a Szervezővel munka- és
jogviszonyban álló munkatársak és közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nevét és lakhelyének nevét (pl. Kovács István,
Budapest)
a
sorsolást
követően
a
www.biztositas.hu
oldalon,
valamint
a
www.facebook.com/biztositas.hu oldalon nyilvánosságra hozza és az ajándékátadásról készülő
esetleges fényképeket promóciós célokra felhasználja. A nyereményjátékban a nyertes
regisztráció során megadott e-mail címe és egyéb személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra.
A Szervező a nyereményjátékban résztvevők és a nyertes - fentieken kívül eső - adatait
bizalmasan kezeli.
5. Mi történik, ha nem működik a Weboldal?
Az egyéb felmerülő technikai problémákért az Szervező nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési
igényt a Játékban való részvétel során. A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát az Szervező
elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. Technikai probléma esetén a kapcsolat@biztositas.hu e-mail
címre lehet üzenetet küldeni.
A Játékosok által megadott regisztrációs adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.),
illetve az ebből fakadó károkért az Szervező Megbízottja semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a
nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat,
felvilágosítást kizárólag a kapcsolat@biztositas.hu e-mail címen ad.
A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen
dokumentumban leírt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt felelősség nem terheli.

6. Egyéb tudnivalók
A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll,
ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli
felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A Biztosítás.hu márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A
védjegyoltalom jogosultja a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és
jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül.
A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt
jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a promóció szervezésében és
lebonyolításában közreműködő cégek munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb
jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve
mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen
személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont szerinti közeli hozzátartozói.
A Biztosítás.hu visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben
bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék
megszüntetésre kerül a Biztosítás.hu által, a Biztosítás.hu törekszik arra, hogy a megszüntetés
tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás
okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Biztosítás.hu fenntartja
magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Részvételi feltételekben foglaltak
bárminemű megszegésével a Biztosítás.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak. A Biztosítás.hu a Játék elérhetőségét a Részvételi feltételek megszegése esetén bármely
Játékostól megvonhatja.
A Biztosítás.hu, illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár
mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges
hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben
és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozott, az
ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a
Biztosítás.hu felelősséget nem vállal.
A Biztosítás.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket, vagy magát a Játékot
kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Játékszerver kapacitásától, illetve a
hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként
negatívan befolyásolhatják. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a
kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati
leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan)
hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk.
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a
felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz
fordulni.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a kapcsolat@biztositas.hu email címen kérhető tájékoztatás.
A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása
szigorúan tilos.
Budapest, 2016. június 14.
Biztosítás.hu

