Társasházi OpticHome nyereményjáték szabályzat.
A nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a ZNET Telekom Zrt. (8866 Becsehely Kossuth út.
55.) által üzemeltetett, www.zt.hu weboldalon elérhető Társasházi OpticHome nyereményjáték elnevezésű
nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék lebonyolítója és szervezője a ZNET Telekom Zrt.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül automatikusan elfogadja a jelen
Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
1.

A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel
rendelkezik, és aki jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a
játékbók történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos)
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
-

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói
egyéb, lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármely módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban
részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A
kizárás tényéről a ZNET Telekom Zrt. nem értesíti a játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.
2.

A Játék leírása

A Játék ideje alatt a ZNET Telekom Zrt. www.zt.hu oldalára érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a
Játékban, abban az esetben, ha a nyereményjáték ezen Szabályzat 3. pont szerinti időpontjában és a jelen
Szabályzat 4. pontjában foglaltaknak megfelelően regisztrálnak.
A Játékban azok vehetnek részt, akik
nevük és e-mail címük és szerződésszámuk megadásával regisztráltak a játékba,
elfogadták a játék szabályzatát
a Szabályzat 4. pontjában meghatározott érvényes előfizetői szerződéssel rendelkeznek.
A Játék részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.
3.

Játék időtartama, regisztrációs időszak

A Játék kezdete 2017.06.26. 0:00,
A játék vége: 2017.08.31. 24:00
A játékra való regisztráció leadási határideje: 2017.09.08. 12:00
A Játékra jelentkezni a regisztráció leadásával lehet. Érvényesen regisztrálni a játékra a Játék meghirdetésének
időpontjától a regisztráció leadási határidejéig lehetséges.
A Játék kezdete előtt és a regisztráció leadási határideje után érkezett jelentkezések, regisztrációk érvénytelenek,
az így beérkező jelentkezések a sorsoláson nem vesznek részt.

4.

Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott
részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
-

-

Jelen Szabályzat elfogadása
18 év feletti életkor
Névvel, e-mail címmel és szerződésszámmal történő regisztráció a nyereményjátékra,
A regisztrációkor bekért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelő megadása, oly módon, hogy az adatok a
Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
A Játékos hozzájárulását adja és a Játék ideje alatt fenntartsa személyes adatainak a Szervező által a 9.
pontban meghatározottak szerinti kezeléséhez
Egy Játékos egy szerződésszámmal, egy alkalommal regisztrálhat. Amennyiben egy előfizetői szerződéssel
kapcsolatban több személy regisztrál, vagy egy személy többször regisztrál, úgy Szervező az adott
szerződésszámhoz tartozó összes regisztrációt törli és a regisztráción szereplő Játékosokat a Játékból
végérvényesen kizárja.
A Játékban csak azok a személyek vehetnek részt, akik a ZNET Telekommal 2017.06.26. és 2017.08.31. közötti
időszakban érvényes új előfizetői szerződést* kötöttek egy (1), vagy kettő (2) év hűségidő vállalással, az alábbi
címek valamelyikén, új Társasházi OpticHome, vagy Társasházi OpticHome Tripla díjcsomagok bármelyikére.

A Játékban részt vevő létesítési címek:
Nagykanizsa
- Bartók B. u. 6.
- Kodály Z. u. 5.
- Liszt F. u. 2, 4, 6, 8
- Platán sor 4.
- Rózsa u. 11, 13, 15
- Teleki u. 1, 3/a, 3/b
- Zemplén Gy. u. 1/a, 1/b, 3/a, 3/b, 5/a, 5/b, 7/a, 7/b, 9/a, 9/b, 11/a, 11/b
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a ZNET-nek nem áll
módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes
időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.
*Az előfizetői szerződésekre vonatkozó feltételeket a ZNET Telekom Zrt. hatályos Ászf-e tartalmazza. Az ÁSZF
elérhető: a www.zt.hu weboldalon „dokumentumok” fülön a „közlemények” menüpont alatt.
5.

Nyeremény

A Játék nyereménye: 1db IPhone SE kártya független mobiltelefon
A Nyertes, a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes
cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti
jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz
értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a ZNET Telekom Zrt. és a Játékos
kötelesek együttműködni.

A ZNET Telekom Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó, vagy egyéb esetleges
járulékok megfizetését.
A ZNET Telekom Zrt. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a
nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A ZNET Telekom Zrt. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.
6.

Sorsolás

A sorsolás 2017.09.08. 15:00 órakor történik egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes
programmal, a ZNET Telekom Zrt. 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolásról a sorsolási
bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 3 fő
pótnyertes sorsolása is történik.
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre
egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre az első számú pótnyertes válik jogosulttá.
Az első pótnyertes helyébe a második számú, annak helyébe a harmadik számú pótnyertes léphet.
Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese,
az a ZNET Telekom Zrt. tulajdonában marad.
A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott
bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város)
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja.
Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül
nem jelentkezik a nyeremény átvételére.
Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.
7.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül
értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím,
telefonszám megadása.
8.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a ZNET Telekom Zrt.-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele
érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a
továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a ZNET Telekom Zrt.-t semmilyen felelősség nem
terheli.
A nyereménytárgyat a ZNET Telekom Zrt. nagykanizsai ügyfélszolgálati irodájában személyesen előre egyeztetett
időpontban veheti át a Nyertes. Az ügyfélszolgálati iroda címe: 8800 Nagykanizsa Táborhely utca 4.
Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a
nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal
visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a
sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a ZNET Telekom Zrt.-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással
meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a ZNET Telekom Zrt.-t előzetesen értesíti,
és a meghatalmazás eredeti példányát a részére átadja.
9.

Adatvédelem

A regisztráció és a Játékban való részvétel önkéntes. A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos kifejezetten
hozzájárul, hogy a nevét, telefonszámát, lakcímét a promócióban való részvétel céljából a Szervező kezelje és hogy
nyertessége esetén személyes adatai közül nevét, a nyerés tényét és a Nyeremény tárgyát nyilvánosságra hozza.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása,
valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden
felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.
A Szervező a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek
teljesítéséhez használja fel. A Nyeremény átadását követően a Játékkal összefüggésben keletkezett személyes
adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A Játék során
kezelt adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül további harmadik személy részére
nem továbbítja, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a 8800 Nagykanizsa, Táborhely utca 4. címen, vagy az
akcio@zt.hu e-mail címen, vagy 1277-es telefonszámon. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért
egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.
10. Felelősség
A regisztráció hiányosságáért (név-, cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a
ZNET Telekom Zrt. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a
postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helyt
állóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a ZNET Telekom Zrt.-nek általában nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A ZNET Telekom Zrt. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért
kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit a nyereményekhez kapcsolódó jótállás és
szavatosság keretében érvényesítheti. A ZNET Telekom Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési,
kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a nyeremény esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a
sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a ZNET Telekom Zrt.-vel vagy bármely harmadik
személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A ZNET Telekom Zrt. a nyeremény pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért,
adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. ZNET Telekom Zrt. nem vállal továbbá
felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó
weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
A ZNET Telekom Zrt. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett
technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb
A ZNET Telekom Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a www.zt.hu weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail
címről az akcio@zt.hu e-mail címre!
Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését

Kelt: Nagykanizsa, 2017. június 26.

