A „KöKI BRINGAPONT KVÍZ” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
A nyereményjáték szervezője és adatkezelője:
KEQI Kft. (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.) (a továbbiakban: Szervező), amely a
jelen Részvételi- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:
ti:me Reklámügynökség Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.) (a továbbiakban:
Lebonyolító), amely a jelen Részvételi- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték időtartama:
2022. június 4.
1. A nyereményjáték időtartama alatt a Részvételi- és játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos
számára a kokiterminal.hu/infomaciok/bringapont oldalon.
2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek:
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező magyar
állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes
természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a kitelepüléseken
kihelyezett Menetleveleken regisztrál a név, telefonszám és e-mail cím megadásával. A
regisztrációval elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi
feltételt, továbbá a játékban résztvevők részére készült Adatkezelési Tájékoztatót.
2.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon: A
Szervező és a Lebonyolító, illetve a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában
alvállalkozóként, megbízottként közreműködő gazdálkodó szervezetek tulajdonosai,
munkavállalói, alvállalkozói, megbízottjai és a Szervező, a Lebonyolító közvetlen
hozzátartozói, családtagjai.
2.3. Szervező kizárólag azt a regisztrációt tekinti érvényesnek, amelyben a Játékos saját email
címet, nevet, lakcímet és telefonszámot ad meg. Amennyiben a Játékos nem saját maga által
regisztrált profilt vesz igénybe, illetve nem a saját elérhetőségét adja meg, a Játékkal
kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező,
valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált
fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós profillal vesznek részt a játékban, azzal a
céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében
összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és
ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen
személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis
profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját
nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.
A játék leírása, menete, sorsolás:
3.1. A nyereményjáték leírása, célja: Szervező az „Bringa Akadémia” kitelepülésen kihelyezett
Menetlevél helyes kitöltése alapján biztosít lehetőséget a nyeremény sorsoláson való
részvételre. Nyeremény sorsolása egy alkalommal történik egy sorsoló program
segítségével.
Információ, kapcsolat: A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Játékszabályzat az
Adatkezelési Tájékozatóval megtalálható a www.kokiterminal.hu/informaciok/bringapont
oldalon.
Adatátviteli körülmények: Az érvényes regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás,
a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító
az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Személyi jövedelemadó átvállalása: Szervező vállalja, hogy a nyertes Játékosok nevében kifizeti a
nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a
nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot. Az ezeken
felül esetlegesen felmerülő további adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a
nyertest terheli.
A nyeremény átvétele: A nyeremény pénzre nem váltható át és 3. személyre nem átruházható.
Amennyiben egy nyertes kétszeri megkeresést követően, a második megkereséstől számított 15
napon belül nem veszi át a nyereményét, vagy a futárral megküldött nyereményt két alkalommal
nem sikerül kézbesíteni, úgy automatikusan a következő helyezett kapja meg a díjat. Amennyiben
a nyertesnek a nyeremény átvételéhez utaznia kell, úgy annak költsége a nyertest terheli. A
nyeremény sorsolás eredményéről a nyertesek telefonon és/vagy írásban (e-mailben)
kiértesítésre kerülnek.
Felelősség kizárás: Szervező a nyeremények és ajándékok hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve,
ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervező kizár
minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel
során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az applikáció technikai okokból
időszakosan nem érhető el.
Egyéb rendelkezések:
9.1. A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények és ajándékok átadásának
elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal.
9.2. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremények gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem
veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
9.4. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A
Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Budapest, 2022. június 3.

