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A Netrisk.hu Zrt. és az Utazom.com Kft. 

 

 „Utazzon a legújabb iPad Mini 4-re!” című 

nyereményjátékának  
részvételi és játékszabályzata  

 

2016.07.21 – 2016.08.05. 

 
 
1. A Játék szervezői 
 

Az „Utazzon a legújabb iPad Mini 4-re!” című nyereményjáték (a 
továbbiakban: Játék) szervezője a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz 
Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg. 01-10-
046865) és az Utazom.com Kft. Utazási iroda & Magazin (székhely: 1052 
Budapest, Károly körút 6., Cg. 01-09-950903) (A továbbiakban ”Szervezők”.) 

 
 
2. A Játék időtartama 
 

A Játék 2016.07.21. napján 00 óra 00 perctől 2016.08.05. napján éjfélig tart.  
Sorsolás: 2016.08.08., hétfő, 13 órakor. 

 
 
3. A Játékban történő részvétel feltételei 
 

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel 
rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a 
Szervezők alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a 
Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
3.2. A Játékban azok vesznek részt, akik a Játék időtartama alatt Netrisk.hu 
Zrt. által kiküldött, a nyereményjátékra felhívó elektronikus levélből az 
www.utazom.com weboldalra érkezve utazási szolgáltatást foglalnak le és a 
játék utolsó napján éjfélig kifizetik utazás részvételi díját.  
 
A Játék további feltétele, hogy a Játékos a foglalás elküldésekor a Megjegyzés 
mezőbe beírja, hogy „Netrisk nyereményjáték”. 
 
3.3. A játékos annyi nyerési eséllyel vesz részt a sorsolásban ahány utazási 
szolgáltatást foglalt le. 
 
A foglalás elküldésével a Játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a 
Szervezők az oldalukon, valamint Facebook oldalukon az adatait (név, 
irányítószám, település) a Játék megnyerése esetén nyilvánosságra hozzák a 
nyereményakciót követően és időbeli korlátozás nélkül elérhetővé tegye. 
3.6. Kizárják a Szervezők a Játékból azt a Játékost, aki  
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- a Játék időtartama alatt lemondja foglalását 
- a részvételi díjat nem fizeti be az augusztus 5-én éjféli határidőig 
- a jelen Játékszabályzat 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít. 

 
 
4. A Játék leírása 
 

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő 
Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervezők az 5. pont 
szerinti nyereményeket sorsolják ki a 6. pontban meghatározott sorsolás 
keretében.  
 
4.2. A Játék során a Játékos Netrisk.hu Zrt. által kiküldött, a nyereményjátékra 
felhívó elektronikus levélből az Utazom.com utazási portálra érkezve lefoglal 
egy utazási szolgáltatást.  
 
4.3. Ezután a Játékos befizeti a részvételi díjat, legkésőbb augusztus 5-én 
éjfélig. 
 
Ezzel a Játékos jogot nyer a 2016. augusztus 8-i nyeremény-sorsolásban való 
részvételre. 

 
 
5. Nyeremények 
 

A Szervezők a Játék befejezését követően a Játékban résztvevő Játékosok 
között az alábbi nyereményeket sorsolják ki 
 

 1 db fődíjat, iPad Mini 4,  

 2 db 2. díjat, Nikon Coolpix S7000 digitális fényképezőgép 

 5 db 3. díjat, JBL GO, hordozható bluetooth hangszóró. 
 
 
6. Sorsolás 
 

6.1. A nyertes meghatározása nem-nyilvános sorsolás útján, az alábbiak 
szerint történik: 
 
A Szervezők a Játék időtartama alatt a Játékra a 3. pont szerint jelentkezett 
Játékosok közül 2016. augusztus 8. napján, hétfőn 13 órakor, 3 (három) tagú 
sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolják ki a Játék 
nyertesét és egy tartaléknyertest.  
 
A sorsolás helyszíne az Utazom.com Kft. Szervező irodája (cím: 1052 
Budapest, Károly körút 6.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait 
a Szervezők az alkalmazottai közül választják ki. A Sorsolási Bizottság 
biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a 
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jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás 
időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes és a tartaléknyertes nevét. 
 
6.2. A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a 
nyereményre, amennyiben a nyertes regisztrációja bármely okból érvénytelen, 
a nyertes a Játékból bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyeremény a 
nyereményátadásra meghatározott határidő lejártáig nem adható át. 
 
6.3. A nyertest a Szervezők a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától 
számított 15 napon belül értesítik a Szervezők rendszerébe történt regisztráció 
során megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyereményt pedig a sorsolást 
követő 30 napon belül próbálják meg átadni. Sikertelen átadás esetén a 
tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. 
 
6.4. A Szervezők a nyertes teljes nevét (+ lakhely település megjelölésével), 
valamint a nyereményátadás során készült hang-, valamint képfelvételeket a 
http://www.netrisk.hu/netrisk-nyeremenyjatekok.html oldalon, az 
https://utazom.com/cikk/netrisk-nyeremenyjatek-jatekszabalyzat oldalon 
valamint a Szervezők a Facebook oldalaikon is közzé tehetik a sorsolást 
követően, saját marketingtevékenységük céljából, időkorlátozás, és díjazás 
nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan 
beleegyeznek.  

 
 
7. Adózás és költségek 
 

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. 
Szervezőket a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének 
rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény 
kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervezők viselik. 
Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének 
helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a 
Játékosokat terhelik. 

 
 
8. További Információk a Játékról 
 

A Játékról esetleges további információk a www.utazom.com weboldalon 
érhetők el. 

 
 
9. Vegyes rendelkezések 
 

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a 
https://utazom.com/cikk/netrisk-nyeremenyjatek-jatekszabalyzat internetcímen. 
 
9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen 
Játékszabályzatot. 
 

https://utazom.com/cikk/netrisk-nyeremenyjatek-jatekszabalyzat
https://utazom.com/cikk/netrisk-nyeremenyjatek-jatekszabalyzat
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9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, 
téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, illetve a 
nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a nyeremény 
átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervezők 
semmilyen felelősséget nem vállalnak.  
 
9.4. A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a www.utazom.com 
weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások 
esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a 
felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők 
semminemű felelősséget nem vállalnak. 
 
9.5. Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely 
Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált 
e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárják a 
Játékból. 
 
9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a 
www.utazom.com domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. 
Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő 
beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását 
eredményezi. 
 
9.7. Ha a Játékos a Regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha 
a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az 
esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem 
vállalnak. 
 
9.8. A Szervezők kizárják a felelősségüket a weboldal rajtuk 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. 
 
9.9. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervezők 
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a 
mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.  
 
9.10. Az adatok kezelői a Szervezők, akik az adatokat az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint 
kezelik.  
 
9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Szervezők a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának 
(a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes 
adataikat kezeljék. 

http://www.utazasnet.hu/
http://www.utazom.com/
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9.12. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervezők a személyes adatait 
kezeljék, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor írásban 
indoklás nélkül kérheti a következő címen: Utazom.com Kft. 1052 Budapest, 
Károly körút 6. vagy a következő email címen: iroda@utazom.com A 
felhasználó ugyanezen a címeken kérheti adatai helyesbítését is.  
 
9.13. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 
amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat 
vagy a regisztráció során megadott adatai törlését kéri a nyeremény átadását 
megelőzően, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt valamint 
amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más 
jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó 
által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud 
eleget tenni.  
 
9.14. Az adatok feldolgozását a Szervezők végzik. A Szervezők a felhasználó 
személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a felhasználó 
előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Szervezők 
adatkezelését az adatvédelmi biztos nyilvántartásba vette. 
Netrisk.hu Zrt – határozat száma: Ny/1956/2008, nyilvántartási azonosító 
szám: 02092-0001.  

 
 
Budapest, 2016.07.21. 
 
A Szervezők 

mailto:iroda@utazom.com

