”JOHNNIE WALKER – TARTS LÉPÉST A NYÁRRAL!”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT
LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.
1.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A ”JOHNNIE WALKER – TARTS LÉPÉST A NYÁRRAL!” elnevezésű nyereményjáték
(”Játék”) szervezője a Zwack Unicum Nyrt. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 26.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042048; adószám 10795044-2-44) (”Szervező”).
A Játék lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Szervező, mint adatkezelő által megbízott
ügynökség, a Játék adatfeldolgozója, a Bang Bang Ideas Kft. végzi (székhely: 2096 Üröm, Tücsök
köz 1/c. 2/11. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-170959, adószám: 24973807-2-13) („Lebonyolító”).
2.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
cselekvőképes, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban
megjelölt időtartama alatt, bármely magyarországi kiskereskedelmi partner üzletben, vagy a
magyarországi Metro Áruházakban (Metro Kereskedelmi Kft.) vásárol bármely Johnnie Walker
márkájú whisky-t, majd elektronikus úton regisztrál a www.nyerjajohnniewalkerrel.hu domain alatt
lévő weboldalon. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a fenti weboldalon történő regisztráció
során a Játékos kijelenti, hogy a jelen Nyereményjáték szabályzatban, valamint az Adatvédelmi
irányelvekben foglaltakat megismerte és kifejezetten elfogadja. A regisztrációhoz szükséges
adatok körét az Adatvédelmi irányelvek tartalmazzák. Ezt követően feltölti a vásárlást igazoló
nyugtán található 11 jegyű AP/APA kódot (pl.: APA12345678, vagy AP123456789), valamint a
vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc), vagy Metro Kereskedelmi
Kft.-nél történt vásárlás esetén a vásárlást igazoló számla sorszámát és a vásárlás dátumát (év,
hónap, óra, perc) (továbbiakban: Pályázat). A Játékos a sikeres pályázat beküldését követően
automatikus visszaigazoló elektronikus üzenetet kap, azzal kapcsolatban, hogy nyert-e óránkénti
ajándékot (továbbiakban: Visszaigazolás), valamint automatikusan részt vesz a heti, és a
főnyeremény sorsolásokon.
2.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a weboldalon. A
beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos a
Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú, különböző AP-kódot vagy számla azonosítót,
vásárlási időt és dátumot tartalmazó Pályázat beküldésére jogosult.
2.3 A Játékban azon Pályázatok, amelyeknél a vásárlást igazoló blokkon vagy számlán nincs
feltüntetve tételesen a termékek megnevezése (gyűjtőblokkok), melyből egyértelműen
megállapítható lenne, hogy a vásárolt termék a játékban résztvevő Johnnie Walker márkájú
whisky-k valamelyike, nem vehetnek részt.
2.4 Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem rendelkezik a Pályázathoz szükséges AP/APA kóddal
(számlák esetében azonosítóval), a Pályázat beküldése érvénytelen. A Játékban AP/APA kóddal
rendelkező blokkok vehetnek részt, vagy a Metro Kereskedelmi Kft. által kiállított számlák.
2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek.
2.6 A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Honlapon feltöltésre került
vásárlási nyugtákat sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező, vagy a
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Lebonyolító ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a
nyeremény átvételének előfeltétele lehet.
2.7 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.8 A Pályázat beküldésével 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.
2.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító, illetve a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.10 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt
vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
2.11 A Játékból – a Szervező, illetve a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban
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
vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
2.12 A Játékos a játékban történő részvétellel és a feltöltött Tartalommal kapcsolatban kizárólagos,
időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik
személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű
ellentételezés (díjazás) nélkül.

3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. július 1. napján 00 óra 00 perctől – 2020. július 28. napján 23 óra 59 percig tart.
4.

A JÁTÉK MENETE

4.1

A Játékos a sikeres Pályázat feltöltését követően azonnal megtudja, hogy nyert-e napi
ajándékot, valamint automatikusan részt vesz a heti és a főnyeremény sorsolásokon.

4.1.1.

Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy egy Pályázat egy korábban benyújtott Pályázattal
megegyezik vagy ahhoz rendkívül hasonló, úgy kizárólag a korábban benyújtott Pályázatot
tekinti érvényesnek és a később benyújtott Pályázat a Játékból kizárásra kerül. A Szervező,
illetve a Lebonyolító a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű
felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Lebonyolítónak jogában áll a beküldött
Pályázatokat felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben azok a jelen Játékszabályzatban
leírt szabályokat megszegik - akár a Játékosokat kizárni.
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4.1.2.

Amennyiben a feltöltött Pályázat a Lebonyolító szubjektív, saját mérlegelési jogkörében
meghozott döntése szerint nem felel meg a 2. pontban rögzített követelményeknek, vagy a
felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező
fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra
kerüljön a Játékból, és az általa beküldött Pályázatok ne vegyenek részt a Játékban. A
Játékosnak nem áll jogában sem a Lebonyolító döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a
törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Lebonyolítóval
szemben.

4.1.3.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában
harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az
ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből
eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani.

4.2

ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZATOK

Érvénytelen pályázatnak minősül különösen, amennyiben:
• a Pályázó nem töltötte be a 18. életévét;
• a Pályázó nem magyar állampolgár;
• amennyiben a Regisztráló nem természetes személy;
• a Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy;
• a Pályázó nem rendelkezik jól olvasható nyugtával vagy számlával;
• a Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest
Táblás Way 39.), vagy a Játék szervezésében/lebonyolításában részt vevő egyéb 3.
személyek dolgozója, vagy mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója;
• amennyiben a Pályázó az email-es nyeremény értesítést követően 5 munkanapon belül nem
jelzi igényét a Szervező vagy Lebonyolító felé a www.nyerjajohnniewalkerrel.hu oldalon
található email-es, vagy levelezési elérhetőségén (Levelezés esetén a levél feladási dátuma
az irányadó.);
• a Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és az Ajándék átadása ennek
következtében meghiúsul;
• a Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy a Lebonyolítótól az adatai kezelésének
megszüntetését;
• a Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy
regisztrációval több személy is játszik;
• amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.5. pontjában foglaltak szerint a
Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat, a Szelvényeket és/vagy
csalást követ el;
• amennyiben a Játékos két alkalommal történő kézbesítés során sem veszi át a nyereményét.

5.

NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban az alábbi nyeremények vesznek részt:
5.1.1
5.1.2

5.1.3

Nyerőidőpontos ajándékok:
Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2020. június 26. napján 14:00 óra 00
perckor közjegyző jelenlétében az 5.1.4. pontban meghatározott nyerőidőpontos
óránkénti ajándékokra vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes
időtartamának tekintetében, tehát összesen 672 darab nyerő időpontot sorsol ki. A
nyerőidőpont sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/a – Dr. Kardos
Ferenc Közjegyzői Irodája. A sorsolások nem nyilvánosak, azonban azok közjegyző előtt
zajlanak és róluk jegyzőkönyv készül.
A nyerőidőpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének
eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító
3

5.1.4

elzárt helyen őrzi, és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se
ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon
megtekinthetők, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító fióktelepén (1055
Budapest, Falk Miksa u. 32. 4. em. 20/B.) a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári
napig.
Óránkénti nyerőidőpontos ajándék, melyből óránként 1 db összesen 672 db kerül
kiosztásra a Játék során:
Highball pohár

5.1.5

Az 5.1.4. pontban meghatározott Óránkénti nyerőidőpontos ajándékokat a
Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes
nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott, adott nyerő időpontokban vagy (az
adott nyerő időpontokban beküldött pályázat hiányában) az azutáni legkorábbi
időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes
Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be
érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a
számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Egy játékos egy nyerőidőpontos
napi ajándék típusból maximum 3 (három) darabot nyerhet meg a promóció során.
Amennyiben Játékos az adott napi ajándék típusból korábban már 3 (három) darabot
megnyert, úgy pályázata érvénytelen és az adott napi ajándék típus a Tartaléknyertest
illeti meg.

5.1.6

Heti nyeremények:
A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt összesen minimum 1 (egy) Pályázat feltöltését
követően lehetőséget kapnak a Heti nyeremény megnyerésére, azaz részt vesznek a
Heti nyeremények sorsolásán. A játékos növelheti esélyét a Heti nyeremények
sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség, vagyis minimális
szükséges kódmennyiség többszörösét tölti fel. Egy játékos egy Heti nyereményt egyszer
nyerhet meg a promóció során.
A Heti nyeremény, melyből hetente 1 db, összesen 4 db kerül kiosztásra a Játék során:
JBL partybox
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1.6

Készülék típusa: Vezeték nélküli hangszóró
Frekvenciatartomány: 45Hz – 20kHz
Hangszórók száma: 2.0
Csatlakozók: 3.5 jack, USB, Aux, RCA
Bluetooth: Igen
Tömeg: 15.84 kg
Gyártói garancia: 12 hónap
Mélység: 310 mm
Magasság: 690 mm
Szélesség: 320 mm
Gyártói garancia hossza (hónap): 12

A Heti nyeremények sorsolási időpontjai a következőek:
1. heti sorsolás: 2020. július 6. 14:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra a
2020. július 1. 00:00:00 óra és 2020. július 5. 23:59:59 óra között Pályázatot beküldő
Játékosok között.
2. heti sorsolás: 2020. július 13. 14:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra
a 2020. július 1. 00:00:00 óra és 2020. július 12. 23:59:59 óra időszakában legalább 1
(egy) db Pályázatot beküldő Játékosok között.
3. heti sorsolás: 2020. július 20. 14:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra
a 2020. július 1. 00:00:00 óra és 2020. július 19. 23:59:59 óra időszakában legalább 1
(egy) db Pályázatot beküldő Játékosok között.
4. heti sorsolás: 2020. július 29. 14:00 órakor összesen 1 heti nyertes kerül kisorsolásra
a 2020. július 1. 00:00:00 óra és 2020. július 28. 23:59:59 óra időszakában legalább 1
(egy) db Pályázatot beküldő Játékosok között.
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5.1.7 Főnyeremény:
A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt összesen minimum 1 (egy) Pályázat feltöltését
követően lehetőséget kapnak a Főnyeremény megnyerésére, azaz részt vesznek a
főnyeremény sorsolásán. A játékos növelheti esélyét a főnyeremény sorsolásán
egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség, vagyis minimális szükséges
kódmennyiség többszörösét tölti fel. Egy játékos egy főnyereményt egyszer nyerhet meg
a promóció során.
A Főnyeremény, melyből összesen 1 db kerül kiosztásra a Játék során:
Broil King Crown – prémium grill
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gázégő összteljesítménye: 11,4 kW
Oldalégő összteljesítménye: 2,7 kW
2865 cm2 elsődleges sütőfelület
1290 cm2 porcelán bevonatú melegen tartó rács
Öntöttvas sütőrácsok
4 db rozsdamentes Dual-Tube ™ gázégő
Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
Linear-Flow ™ szelep 180 ° Sensi-Touch hőfok szabályozással
Sure-Lite ™ elektronikus gyújtó rendszer
Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő
Fekete porcelán zománcozott tetőpanel, alumínium végzárókkal
Rozsdamentes sütőtér, alumínium végzárók
Rozsdamentes acél kezelőpanel és polc előlap
Fekete porszórt oldalpolcok
Zárható szekrény, fekete porszórt ajtókkal
Nagy teherbírású rögzíthető kerekek
Minőségi epoxi festékbevonat
Rozsdamentes pók / rovarvédő rács
Rozsdaálló horganyzott acél alkatrészek

5.1.8 A főnyeremény sorsolás időpontja: 2020. július 30. 14:00 óra. A sorsolás helyszíne:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. em. 20/B., Bang Bang Ideas Kft. irodája. A
sorsoláson 1 (egy) fő főnyeremény nyertes mellett 5 (öt) fő tartaléknyertes is kisorsolásra
kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben
az eredeti Nyertes, illetve az előttük álló tartaléknyertesek Pályázata a jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A tartaléknyertesek értesítése
sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás
lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a
sorsolás során.
5.2 Az adatkezelő, Bang Bang Ideas Korlátolt Felelősségű Társaság a nyertes Játékosokat
legkésőbb a nyertes Pályázatok kiválasztását követő 24 órán belül értesíti ("Értesítés”):
• az adatkezelő email üzenetet küld a nyerteseknek és részletes útmutatót ad, ami után el
tudja juttatni a nyereményt a nyertesnek.
5.3 A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolni
azon az e-mail címen, amelyet az Adatkezelő megadott. Óránkénti ajándék esetében
elegendő a nyertes blokkról vagy számláról készült fénykép, heti nyeremény, vagy
főnyeremény esetében postai úton (az Értesítésben megjelölt postázási címre) szükséges
beküldeni a nyertes nyugta vagy számla eredeti példányát, valamint a Nyeremény
átvételéhez szükséges személyes adatokat (születési dátum, teljes név, telefonszám,
postázási cím). Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza
vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos
Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
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5.4 Nyeremények átadása:
A Lebonyolító futárszolgálattal (Sprinter Futárszolgálat Kft.) juttatja el az adott nyertesnek a
Játékos által a Regisztrációkor és/vagy az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi
címre.
A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a nyertes Pályázattal érintett
nyerőidőpontot vagy sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül.
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a
futárszolgálat
érvényes
Általános
Szerződési
Feltételeiben,
Küldeményforgalmi
Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön:
http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2020/03/SPRINTER-ASZF-20200323_tiszta-1.pdf
Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a
nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy
Lebonyolító terhére nem értékelhető.
Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím,
elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud
biztosítani. Szervező és Lebonyolító e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.
A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt
kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Lebonyolító felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a
csomagot ne vegye át és jelentse ezt a johnniewalker@bangbang.hu e-mail címen, valamint a
nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a
nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.
Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Lebonyolító felhívja a nyertes Játékos
figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a
helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A
nyertes Játékosnak a csomag átvétele előtt joga van jelezni a futár számára, hogy tegye
lehetővé a termék megtekintését annak érdekében, hogy a sérülésmentesség maximálisan
megállapítható legyen. Játékosnak A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában
Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.
A Szervező és Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő
Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő
Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
5.5 A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos teljes neve jelenik meg,
amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül
hozzájárul.
6.

ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

7.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.nyerjajohnniewalkerrel.hu oldalon érhetők el.
A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges
panaszaikkal kapcsolatban a johnniewalker@bangbang.hu e-mail címre vagy a Zwack Unicum Nyrt.
(székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 26.) postai címre írhatnak.

8.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén
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kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, vagy a
Lebonyolítótól nem követelheti.
8.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt/Rajongó
oldalt/Alkalmazást, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére.
Tehát amennyiben a Weboldalt oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy
ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
8.4 Szervező, illetve Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail
címek, 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.
8.5 Ha a Játékos a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból)
megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező,
illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal oldal rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.7 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.
8.8 A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen
Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Budapest, 2020. június 22.

………………………
Bang Bang Ideas Kft.
Lebonyolító
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………………………
Zwack Unicum Nyrt.
Szervező

