
Játékszabályzat 

 

1. Játék szervezője 

A Digitáltech Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., cégjegyzékszám:13-09-

158156, adószám:24067517-2-13,), mint Szervező nyereményjátékot hirdet „Pokémonozz és 

nyerj! – Lure party az Oktogonon” címen a weboldalán és a Facebook rajongói oldalán. 

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a 

webformance Kft. (továbbiakban: Lebonyolító; székhely: 1097 Budapest, Óbester utca 13., 

4/16., cégjegyzékszám: 01-09-994949, adószám: 24193146-2-43) látja el. 

2. A játék időtartama 

A nyereményjáték 2016. 08. 10. 10 órától 2016. 08. 10. 18:30-ig tart. 

3. Játék menete 

3.1. A játékosnak először like-olnia kell a notebook.hu Facebook oldalát, majd teljesítenie 

kell a játékban megadott feladatokat, amiket a Lebonyolító a 

http://www.notebook.hu/blog/pokemonozz-es-nyerj/ oldalon tesz közzé. 

3.2. A Feladatok: 

A játékosnak le kell fotóznia egy Pokémont a notebook.hu Oktogon üzletével a háttérben, 

majd ezt a képet nyilvánosan meg kell osztania a Facebookon úgy, hogy a posztba be kell 

tennie a #lurepartynotebookhu hashtaget. Ezen kívül követnie kell a notebook.hu Facebook 

oldalát és jeleznie, hogy részt vesz az promóció Facebook eseményén: 

https://www.facebook.com/events/1288344834511115/ 

4. Nyeremény 

5 darab ASUS Zen PowerBank 10.050mAh, hordozható külső USB-s akku-töltő: 

http://www.notebook.hu/asus-zen-powerbank-10050-mah-ezust 

A nyeremények készpénzre nem válthatók át. A nyereményt a nyertesek a notebook.hu 

Oktogon üzletében vehetik át személyesen a sorsolást követő 30 napon belül. 

5. A sorsolás időpontja 

A sorsolás 2016. augusztus 11-én, 13 órakor lesz. 

A nyertesek nevét Lebonyolító közzéteszi a notebook.hu Facebook oldalán, valamint 

Facebook üzenetet küld nekik. 

 6. A sorsolás menete 

http://www.notebook.hu/blog/pokemonozz-es-nyerj/
https://www.facebook.com/events/1288344834511115/
http://www.notebook.hu/asus-zen-powerbank-10050-mah-ezust


A játék végén Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 5 

nyertest a feladatokat teljesítők közül.  

Lebonyolító a nyertest Facebook üzenetben értesíti (legkésőbb 2016. 08. 11-én 18 óráig), 

amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is 

tájékoztatást ad. A nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül vissza kell 

jeleznie Lebonyolítónak.  

7. Kik vehetnek részt a játékban? 

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 13 év feletti természetes 

személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát és 

teljesítik a játékleírásban foglaltakat. 

8. Adózás és költségek 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos 

költségeit a Szervező viseli. A nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei a 

Játékost terhelik. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében életkorára tekintettel korlátozott, azaz a 

tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem, és nem cselekvőképtelen, vagy 

nagykorú, és a bíróság a nyereményjátékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet 

korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

valamint a nyeremény átvételére az életkorára tekintettel korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

csak a törvényes képviselője, míg az érintett ügycsoportban korlátozottan cselekvőképes csak 

a gondnoka hozzájárulásával jogosult. 

9. Kik nem vehetnek részt a játékban? 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség 

munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért 

felelősséget nem vállal. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok 

létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 

magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali 

hatállyal kizárja a játékból. 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. 

A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A 

résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a notebook.hu Facebook 

oldalán üzenetben vagy a jatek@webformance.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás. 

Budapest, 2016.08.10.  
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