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Játékszabályzat
a „Teleki Nyereményözön” elnevezésű játékhoz
A Csányi Pincészet ZRt. által a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/ honlapon szervezett „Teleki
Nyereményözön” elnevezésű játék (a továbbiakban: Játék) szabályait, valamint a játékkal összefüggő
adatkezelés feltételeit jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalja össze.
A Játék szervezője és lebonyolítója

I.

A Játék szervezője a:
Csányi Pincészet ZRt.;
levelezési cím:
7773 Villány, Ady Endre fasor 2.;
e-mail cím:
villany@csanyipince.hu;
honlap:
www.csanyipinceszet.hu
(a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolítója a: DeepInsight Kft.;
levelezési cím:
1122 Budapest, Hajnóczy utca 11. 3. emelet 15.;
e-mail cím:
office@deepinsight.hu;
honlap:
www.deepinsight.hu
(a továbbiakban: Lebonyolító).
II.

Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, a magyar hatóságok által
kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar
állampolgár (a továbbiakban: Játékos), aki a Játék – jelen Játékszabályzat III. pontjában írt – időtartama
alatt:
a) elfogadja és betartja a jelen Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót, amely az alábbi linken
érhető el: http://nyeremenyozon.telekiborok.hu/doc/adatkezelesi_nyilatkozat.pdf;
b) teljes nevének (vezetéknév, keresztnév) a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/ honlapon való
közzétételéhez;
c) egyszerre legalább 2 üveg Teleki bort vásárol, a vásárlást igazoló blokkot – a rajta található AP kóddal
–
feltölti,
illetve
az
AP
kódot
és
a
kért
személyes
adatait
megadja
a
https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/ oldalon történő regisztráció során.
A Játékban nem vehetnek részt:
a) a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. & (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott hozzátartozói;
b) b. az Adatfeldolgozó vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. &
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékos teljes neve (vezetéknév, keresztnév) alapján kerül azonosításra.
III.

A Játék időtartama, eredményhirdetés
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A Játék 2018. 06. 13. napján 0 óra 00 perctől 2018. 12. 31. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.
Az eredményhirdetés: 2019. január 7. napján 13:00 óra.
A nyertes teljes nevét és a nyereményét a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/ oldalon tesszük közzé.
Jelen
Játékszabályzat
a
Játék
ideje
alatt
folyamatosan
elérhető
az
alábbi
linken:
https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/doc/jatekszabalyzat_teleki_nyeremenyozon.pdf.
IV.

A Játék menete

A nyereményjátékban csak azok a személyek vehetnek részt, akik azon Teleki borok AP-kódjait töltik fel,
melyeket a promóció ideje alatt (2018. 06. 13. napján 0 óra 00 perctől 2018. 12. 31. napján 23 óra 59 percig)
vásároltak. A Teleki termékek vásárlását igazoló blokk (melyen az AP-kód található) scannelt vagy fotózott
formátumát a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu honlapra kell feltölteni. A játékban csak a
https://nyeremenyozon.telekiborok.hu weboldalon regisztrált Játékosok vehetnek részt. A feltöltött AP-kódok
közül sorsolás útján kerülnek ki a heti és a havi nyertesek, illetve a főnyeremény díjazottja.
A regisztráció menete
A Játékos a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu honlapon tud regisztrálni és a Játékban részt venni. A
regisztrációhoz a Játékos nevének, e-mail címének, és az AP kódnak a megadása, a vásárlást igazoló blokk
feltöltése, az Adatkezelési tájékoztató illetve a Játékszabályzat elfogadása szükséges.
Egy Játékos, az adott Játék időtartama alatt egy AP-kóddal csak egyszer regisztrálhat. Az AP-kód a Csányi
Pincészet által forgalmazott Teleki termékek vásárlásának igazolására szolgáló blokkon szereplő 8
számjegyű kód, melyeket AP jel előz meg (pl. A12345678), és amelyet a Játékos az online felületen
keresztül tud felvinni a rendszerbe. Egy áruházon belül kiadott blokkokon többször is szerepelhet ugyanaz
az AP-kód, így ez csak a blokk online azonosítására szolgál. Az AP-kódok mennyiségét nem a felvitt APkódok száma, hanem az azokat igazoló blokkok mennyisége adja. A Szervező csak azt az AP-kódot igazoló
blokkot fogadja el, melyen a vásárolt, promócióban részt vevő 2 db Teleki termék márkaneve, a vásárlás
időpontja és az AP-kód jól látható.
Amennyiben a vásárlás érvénytelen (a blokkon található AP-kód, a vásárlás időpontja és a promócióban
szereplő 2 db Teleki termék márkaneve nem azonosítható, vagy nem látható) a Játékban nem vehet részt.
V.

A Nyeremény, a nyertes kiválasztása, a nyeremény kézbesítése

A nyertesek a következő táblázatban szereplő nyereményeket (a továbbiakban: Nyeremény) nyerhetik meg.
A Játékos a Nyereményt másra nem ruházhatja át. A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező
fenntartja.
Június – július:
Heti nyereményciklus: 7 X borhűtő mandzsetta
Havi nyereményciklus: 2 X 12 üveg Teleki bor
Augusztus – szeptember:
Heti nyereményciklus: 9 X pohárjelölő készlet
Havi nyereményciklus: 2 X 12 üveg Teleki bor
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Október – november:
Heti nyereményciklus: 8 X bortáska
Havi nyereményciklus: 2 X 12 üveg Teleki bor
December:
Heti nyereményciklus: 5 X dugóhúzó
Havi nyereményciklus: 1 X 12 üveg Teleki bor
Főnyeremény:
1X 2 éjszakás bor élményhétvége 2 fő részére a siklósi Hotel Castello-ban
A feltöltött AP-kódok közül heti nyeremények, havi nyeremények sorsolására közjegyző jelenlétében előre
generált nyerő időpontok alapján kerül sor, míg a Főnyeremény a promóciót követően a korábban nem nyert
de regisztrált Játékosok között kerül kisorsolásra. A nyeremények a V. pontban található táblázat alapján
kerülnek kisorsolásra. A nyertesek a nyeremenyozon@epromotion.com e-mail címről kapnak értesítést. A
nyerteseknek 10 munkanap áll rendelkezésükre, hogy a kiértesítő e-mailre reagáljanak, ellenkező esetben a
pótnyertesek jogosultak a nyeremények átvételére. A feltöltött AP-kódokat tartalmazó eredeti blokkat a
nyeremény átvételéig meg kell őrizni, ennek hiányában a nyertes elveszti a jogot a nyeremény átvételére. Az
AP-kódot tartalmazó blokk érvényességét illetően a IV. pontban fogalt rendelkezések az irányadóak.
Heti nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018. 06. 11. napján 16. órakor, Dr.
Parti Tamás Közjegyző Irodája székhelyén, (cím: 1122 Budapest, Maros utca 23. I. emelet.) kisorsolja a
nyertes időpontokat és pótnyerteseket. Játék teljes időtartamának tekintetében a V. pontban meghatározott
heti nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári hete vonatkozásában: • Borhűtő
mandzsetta nyereményciklus (7 darab heti nyerő időpontot és 7 darab pótnyertest (év: hónap: nap: óra: perc:
másodperc:) • Pohárjelölő nyereményciklus (9 darab heti nyerő időpontot és 9 darab pótnyertest (év: hónap:
nap: óra: perc: másodperc:) • Bortáska nyereményciklus (8 darab heti nyerő időpontot és 8 darab pótnyertest
(év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:) • Dugóhúzó nyereményciklus (5 darab heti nyerő időpontot és 5
darab pótnyertest (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:) Az V. pontban meghatározott heti nyereményeket
a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott
adott nyerő időpontokban vagy az azt követő legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként
töltenek fel a IV. pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő fotót.
Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be fotót, a Szervező azt a Játékost
tekinti nyertesnek, akinek az AP-kódját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
Havi nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018. 06. 11. napján 16. órakor, Dr.
Parti Tamás Közjegyző Irodája székhelyén, (cím: 1122 Budapest, Maros utca 23. I. emelet.) kisorsolja a
nyertes időpontokat és pótnyerteseket. Játék teljes időtartamának tekintetében az V. pontban meghatározott
heti nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári hete vonatkozásában: • Borhűtő
mandzsetta nyereményciklus (2 darab heti nyerő időpontot és 2 darab pótnyertest (év: hónap: nap: óra: perc:
másodperc:) • Pohárjelölő nyereményciklus (2 darab heti nyerő időpontot és 2 darab pótnyertest (év: hónap:
nap: óra: perc: másodperc:) • Bortáska nyereményciklus (2 darab heti nyerő időpontot és 2 darab pótnyertest
(év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:) Dugóhúzó nyereményciklus (2 darab heti nyerő időpontot és 2 darab
pótnyertest (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:) Az V. pontban meghatározott havi nyereményeket a
Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott
nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be
az IV. pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő AP-kódot. Amennyiben
több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be AP-kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti
nyertesnek, akinek az AP-kódját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
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Főnyeremény: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőző2018. 06. 11. napján 16. órakor, Dr. Parti
Tamás Közjegyző Irodája székhelyén, (cím: 1122 Budapest, Maros utca 23. I. emelet.) kisorsolja a nyertes
időpontot és a pótnyertest. Játék teljes időtartamának tekintetében az V. pontban meghatározott
főnyereményre vonatkozóan kisorsol a Játék teljes időtartama vonatkozásában: 1 darab főnyeremény nyerő
időpontot és 1 darab pótnyertest (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:). Az V. pontban meghatározott
főnyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékos nyerheti meg, aki az előre
meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc)
elsőként küld be az IV. pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő APkódot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be AP-kódot, a Szervező azt
a Játékost tekinti nyertesnek, akinek az AP-kódját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
A Nyeremény kézbesítése a nyertes Játékos által megadott kézbesítési címre az eredmény kihirdetését
követő 30 napon belül történik, melynek költsége a Szervezőt terheli. Amennyiben az eredmény kihirdetését
követő 10 napon belül a nyertes Játékos nem válaszol a Szervező megkeresésére, abban az esetben
elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A nyertes Játékos által tévesen vagy hibásan megadott
kézbesítési adatokból eredően okozott károkért, illetve az ezekből fakadó következményekért a Szervezőt
felelősség nem terheli.
VI.

A játékból történő kizárás esetei

A Szervező kizárhatja, így a sorsolásban sem vehetnek részt azok a Játékosok, akik a jelen
Játékszabályzat rendelkezéseit megszegik, vagy nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban feltüntetett
feltételeknek.
VII.

Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges honlapon a rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a fenti oldal nem vagy korlátozottan használható. A
Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel
során az oldal esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az esetlegesen bekövetkezett
késedelemből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező jelen
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyeremény
kézbesítésével kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, különösen a nyeremény esetleges
hibáiért.
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatóak.
A Játékos kijelenti, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím, a saját egyedi, működő e-mail címe, mely
címen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a Szervezőkkel.
A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékos e-mail
szolgáltatójának meghibásodásából történő késleltetett, elveszett levelek vagy egyéb okok miatt. A Játék
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
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teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező a fenti bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
VIII.

Egyéb rendelkezések

A Játék Szervezője fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat indokolt esetben bármikor történő
megváltoztására,
illetve
kiegészítésére.
Ez
erre
vonatkozó
tájékoztatást
a
www.telekiborok.hu/nyeremenyozon honlapon teszi közzé.
Jelen Játékszabályzat jelen Játék ideje alatt folyamatosan elérhető az alábbi linken:
www.telekiborok.hu/nyeremenyozon/jatekszabalyzat.
Játék információs e-mail címe: nyeremenyozon@deepinsight.hu A Teleki márkanév a Csányi Pincészet
ZRt. bejegyzett védjegye.
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