JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az UNIVER-STAR WARS™ ™ promóciós játék
hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1.

A nyereményjáték szervezője

Az UNIVER STAR WARS™ promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az UNIVER Product Zrt. (székhely: 6000
Kecskemét, Szolnoki út 35.); adószám: 11576228-2-03; cégjegyzékszám: 03-10-100244) (a továbbiakban "Szervező”).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást
a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41,
a továbbiakban: „Lebonyolító”), a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16,
cégjegyzékszám: 01-09-917297; adószám: 1473365-2-41) együttesen végzik.
2.

A Játékban történő részvétel feltételei

2.1.
A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, magyarországi lakcímmel,
valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.4. pontban
meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 4. pontban írt
időtartama alatt
2.1.1. vásárol legalább 2 (kettő) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében
kapható, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott promóciós csomagolású UNIVER 350 g talpas tasakos,
vagy 470 g flakonos E-szám mentes ketchup terméket (”Termék); és
2.1.2. az 5.1. a) pont szerint elektronikusan regisztrál a www.starwarsjatek.univer.hu domain alatti weboldalon (a
továbbiakban: „Honlap”) és feltölti a megvásárolt 2 Termék csomagolásán található promóciós matricák (”Matrica”)
hátoldalán szereplő 6 karakterből – számokból és betűkből – álló promóciós kódokat (”Kód”), vagy a Kódokat SMSben beküldi az 5.1 b) pont szerint a +36/30 555 5550, nem emeltdíjas telefonszámra.
(a továbbiakban együtt: „Pályázat”)
2.2.
A Játékos köteles a promóciós Matricákat és a vásárlást igazoló blokkokat/ számlákat 2017. július 31-ig
sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező felhívására a Szervező részére
bemutatni. Szervező kizárólag azokat a Matricákat fogadja el a Játékban, amelyeken a 6 karakterű Kód teljesen
olvashatóan látszik. Szervező a nyeremény átadását megelőzően a jelen játékszabályzat 6.6.4. pontjában foglaltak
szerint ellenőrizheti a nyertes által feltöltött Kódokat, és amennyiben a feltöltött Kódok nem egyeznek a nyertes által
bemutatott Matricákon található kódokkal, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.
2.3.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok
nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat, Kódokat megadó résztvevőket
kizárhatja a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges
változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím
törlése, elérhetetlensége, névváltozás) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.
A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolítók illetve a
Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló
azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely
telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.
pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a
Játékban.

2.5.
A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be
18. életévét, úgy a jelen Játékszabályzat I. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által aláírt,
eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 10 naptári napon belül postai úton, ajánlott küldeményként
megküldi a Rewart Kft. alábbi címére: Rewart Kft. 1525 Budapest, Pf. 135., ellenkező esetben nyereményre nem
jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy az I. sz. mellékletben csatolt
nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18
éven aluli Játékos esetében.
Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a
nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervező és a
Lebonyolítók jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a
nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni.
2.6.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Kód párt, mint Pályázatot jogosult feltölteni.
Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy Kódot kizárólag egy alkalommal lehet
érvényesen feltölteni. Azonos kód többszöri feltöltése esetén mindig az első feltöltést fogadja el a rendszer
érvényesnek. A Szervező nem fogadja el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.
2.7.
Kérjük a Játékost, hogy ügyeljen arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben
a megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem
ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím és/vagy mobilszám (SIM) megadásával.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet és/vagy telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék
kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók és/vagy mobil telefonszám
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét
kizárják. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor
nem kötelesek a nyeremények átadására.
3.

A Játékban résztvevő termékek



UNIVER E-szám mentes ketchup 350 g, talpas tasakos
UNIVER E-szám mentes ketchup 470 g flakonos

promóciós kiszerelésű termékek, melyeken promóciós matrica, illetve STAR WARS™ minták találhatóak.
Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termékek megvásárlása előtt győződjön meg a Matricák sértetlenségéről és őrizze
meg őket 2017. július 31-ig!
4.

A Játék időtartama

A Játék 2016. november 1. 00 óra 00 perctől 2017. május 31. 23 óra 59 percig tart.
5.

A Játék menete, napi nyerő időpontok, fődíj sorsolás

5.1. A Játék időtartama alatt a Játékosok az alábbi két módon küldhetnek be promóciós Kódokat a Játékba.
a)

Online beküldés: A Játékban való részvételhez regisztráció szükséges a Honlapon a "Regisztráció"
címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, email cím, telefonszám, cím (csak a település megjelölésével), életkor), majd kipipálni az adott mezőt,
mellyel Játékos önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és
hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, az esetleges
nyeremények átadása - az adatok rendelkezésre bocsátása a Játék lebonyolításához elengedhetetlen.
A nyertesek teljes címüket is meg kell, hogy adják a nyeremény kézbesítéséhez, mely kizárólag
magyarországi cím lehet. Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak,
úgy ennek minden következményét Játékos viseli. Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a
Játék lebonyolításában érintett személyek férhetnek hozzá. A személyes adatok az adatkezelési cél
megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év.
Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
A Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell
tölteni a promóciós termékek csomagolásán található matrica belső oldalán található kódot. Egy
Pályázathoz a Játékosnak 2 Kódot kell feltöltenie.

b)

SMS beküldés: A Játékban mobiltelefonon, SMS útján (+36 30 555 5550-es telefonszámon) is részt
lehet venni, a két termék promóciós Matricájának belső oldalán található Kódok együttes SMS-ben
történő elküldésével a következő formátumot követve:
Minta: KÓD1*KÓD2 azaz például A1B2C3*5D6E7F
Az SMS-ben is tehát a matricán található 6 jegyű kódokat kell megadni, a két kódot csillaggal szükséges
elválasztani egymástól a fenti minta alapján.
Internetről, vezetékes telefonról küldött, illetve egyéni azonosításra alkalmas egyedi telefonszámot
nem tartalmazó SMS-t, valamint olyan SMS-t, amely a fentiek szerinti formátumnak nem felel meg a
Szervező nem fogad el. A küldött SMS díja minden hálózatból az adott távközlési szolgáltató által a
mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételekben, illetve díjszabásban meghatározott alapdíjas
SMS küldés díja. A Játékban kizárólag belföldi mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt. A
Szervező nyertes Játékosnak a nyertes Pályázatot beküldő telefonszám jogszerű használóját, de
kizárólag egy személyt tekint. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó
vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Az
előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a
Játékban az általa használt és előfizetésében levő telefon, valamint érvényes SIM kártya segítségével.
Szervezőt és a Lebonyolítót erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

A fentiek szerint, azaz a 2. pontban meghatározott személy általi, valamely Termékre vonatkozó, a Játék
Időtartama alatt történt vásárlás, 5. pont szerinti online regisztráció vagy SMS útján történő igazolása érvényes
pályázatnak (a továbbiakban: "Pályázat") tekintendő. Egy Játékos mind a Honlapon, mind SMS-en keresztül
korlátlan számú Pályázatot tölthet fel illetve küldhet el. Egy Pályázat ugyanakkor csak két promóciós kódot
(kódpár) tartalmazhat; illetve az egyedi kódok bármelyikét csak egy kódpárhoz lehet felhasználni, tehát az egyszer
felhasznált kód másik kóddal már nem érvényesíthető új kódpárként

5.2. Napi nyerő időpontok

5.2.1. A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség elvének
eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében a 6.1. pontban
meghatározott napi nyereményekre vonatkozóan összesen 6996 (hatezer-kilencszázkilencvenhat) darab napi nyerő
időpontot sorsolnak ki (minden egyes naptári nap tekintetében 33 darabot), minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc
és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal.
5.2.2. A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre
meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azokat követő legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc)
elsőként töltenek fel/küldenek be a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot (Kódokat).
Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel/küld be Kódokat, a Szervező azt a Játékost tekintik
nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
5.2.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül vagy a napi nyereményt a 6.6.5.
pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, Szervező az adott nyerő időpontot követően elsőként beküldött
Pályázat beküldőjét választják nyertesnek (tartaléknyertes).
5.2.4. A napi 33 db, 4 féle nyeremény (STAR WARS™ pohár szett (6db/karton); STAR WARS™ óra; STAR WARS™
termosz; STAR WARS™ uzsonnás doboz) minden nap véletlenszerű sorrendben és mennyiségben kerül kisorsolásra.
5.3.

Fődíjak sorsolása

5.3.1. Szervező megbízásából a Lebonyolító a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött/beküldött
Pályázatok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki
a 6. pontban meghatározott 10 db főnyereményt 2017. június 5-én délután 14:00 órakor a Lebonyolító székhelyén
(Rewart Kft. Budapest, Hegyalja út 7-13.) közjegyző jelenlétében.

5.3.2. A fődíj sorsolással egyidejűleg fődíjanként 5 db tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) kerül
kisorsolásra. A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott fődíjra, amennyiben a fődíj nyertes
vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló
tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a fődíjat az 6.6.5 pontban foglalt
időtartamon belül nem veszi át.
6.

A Játék során megnyerhető nyeremények

6.1.

Napi nyeremények(összesen 6696 db):


STAR WARS™ pohár szett (6db/karton)



STAR WARS™ óra



STAR WARS™ termosz



STAR WARS™ uzsonnás doboz
A Játék időtartam alatt minden naptári nap 33 db napi nyeremény kerül kiosztásra a fenti
nyereménytípusokból vegyesen.

6.2.

Fődíjak (összesen 10 db):


A játék teljes időtartama alatt összesen 10*1 db Microsoft X-Box One S csomag, amelynek tartalma:

1 db Microsoft X-Box One S játékkonzol (kiegészítőivel)
2db STAR WARS™ játékprogram
(Napi nyeremény és Fődíj a továbbiakban együtt: „Nyeremény”)
6.3.

Nyeremények átvétele:

6.6.1. Napi nyeremény esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által
a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott nyerőidőpontot követően
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül. Játékosnak a nyereményértesítéstől számított 10 naptári napon
belül meg kell erősítenie adatait az erre kijelölt felületen, melyet a nyereményértesítő e-mailben küldött linkről
érhet el. Ellenkező esetben Játékos elesik nyereményétől. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy
„nem elérhető”-nek minősül és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a sorban következő tartaléknyertes minősül
nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
6.6.2. A fődíjak esetén Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a sorsolást követően 24 órán belül, majd további
48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen két alkalommal). A nyertes Játékosnak legkésőbb a második email elküldését követő 8 naptári napon belül (tehát az első nyereményértesítéstől számított összesen 10
naptári napon belül) meg kell erősítenie adatait az erre kijelölt felületen, melyet a nyereményértesítő emailben küldött linkről érhet el. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek
minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes
Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
6.6.3. Amennyiben Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyeremény a Szervezőnek
visszaszállításra kerül.
6.6.4. Szervező és Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy a Játékostól postai úton bekérjék az egyedi
Kódokat tartalmazó 2db promóciós Matricát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából,
ezért kérjük, a Játékban résztvevő Matricákat 2017. július 31-ig őrizzék meg!
6.6.5. A napi nyereményeket és fődíjakat Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek legkésőbb 2017. július
31-ig. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg a Játékos által megadott
magyarországi címre, ezt követően a játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a
nyeremény nem érkezik meg 2017. június 30-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat
menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2017. július 31-ét
követően a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Nyeremények
kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során - a Szervező és
Lebonyolító érdekkörén kívül - keletkezett károkért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállalnak. A nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-16 óra között történik, ezért kérjük, hogy a
címe visszaigazolásakor olyan címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja venni.
6.6.6. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők
esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük
útján sem vehetnek részt.
6.6.7. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb esetlegesen
felmerülő költség a Játékost terheli.
7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon vagy a promóciós
címkével ellátott termékeken, valamint www.starwarsjatek.univer.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá

a 06 1 267 4848-as normál díjas telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@starwarsjatek.univer.hu e-mail címen. A Játék
hivatalos Játékszabálya a www.starwarsjatek.univer.hu internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos
kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama
alatt, éjjel-nappal a 06 1 267 4848 normál díjas telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@starwarsjatek.univer.hu email címen.
8. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
9. Vegyes rendelkezések
9.1.
A Szervező, a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség
kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyereménytárgyakkal kapcsolatos
esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben
érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelölnek.
9.2.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és
legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel.
9.3.
A promóciós csomagolások nyomtatási hibáiért a Szervező, a Lebonyolító, illetve annak leányvállalatai,
valamint a Játékban résztvevő üzletek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9.4.
A hamisított promóciós matricák/kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a
promóciós Matricák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Matricák és a bennük levő egyedi,
6 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező
a Matricák és a bennük levő egyedi, 6 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban
kizárják a felelősségüket.
9.5.
A Játékos a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
nyereményeket nyilvános esemény keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes
Játékosok nevét és a nyertesről a nyeremény átadása során készült fotóját, illetve a róla készült hang- vagy
videofelvételt a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és
videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel automatikusan és önkéntesen
hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve
videofelvételt és fényképeket a Szervező, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül
felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk
megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média
interjú céljából.
A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
9.6.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

9.7.
A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor
nem kötelesek a nyeremények átadására.
9.8.
A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban
rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 6.6.1. és 6.6.2.
pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
9.9.
A Szervező fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost,
aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy
egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
9.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók,
kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
9.11. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a
Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba miatt 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.
9.12. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.13. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Szervező fenntartják a jogot, hogy a jelen
Játékszabályt bármikor megváltoztathassák.
9.14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos
részvételét és a nyereményének az átadását. Amennyiben a kivizsgálás eredményeként a Szervező megalapozottan
arra jut, hogy a Játékos a Játék szellemével ellentétesen, tisztességtelen magatartást tanúsítva vett részt a Játékban,
úgy a Játékost kizárhatja a Játékból. Az előzőek alapján a Játékból – a Szervező 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. 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.
9.15.
Budapest, 2016. november 1.

Mellékletek:
I. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról

1. sz. melléklet:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL
Alulírott
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):
KISKORÚ AZONOSÍTÓ:
KISKORÚ NEVE:
KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:
KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett
kiskorú részvételéhez a UNIVER Product Zrt. által 2016. november 1. és 2017. május 31. napja között
szervezett „UNIVER STAR WARS™ Játék” megnevezésű nyereményjátékban, továbbá, hogy a fent
nevezett kiskorú nyertesség esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat
megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és
marketing hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi
felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát
megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként
elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.
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