Játékszábályzát
az OHÜ Nonprofit Kft. „Jó az öreg a háznál” elnevezésű akciójához.

1. A nyereményjátékban résztvevő személyek
1.1. A nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévet betöltött magyarországi lakhellyel
vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, kivéve az OHÜ
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. (2013. évi
V. tv.) 8.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
1.2. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és
szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el a játékra való jelentkezéssel, azaz a
hírlevélre való feliratkozással.

2. Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel
2.1. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási
kötelezettséggel.
2.2. A nyereményjátékban részt vesz - az 1. pontban foglaltakat figyelembe véve - mindenki, aki
2014. december 15-én 12:00-kor hírlevél feliratkozással rendelkezik az OHÜ lakossági
weboldalának – szelektalok.hu – heti hírlevelén függetlenül attól, hogy feliratkozására a
kapcsolódó kampány megkezdését követően vagy az után kerül sor.
2.3. A
nyereményjátékban
kisorsolásra
kerülő
nyeremény:
1 darab 2012. december 1-jén vásárolt, bontatlan csomagolású – garanciaidőn kívüli –
iPhone 4S típusú mobiltelefon készülék.
2.4. A nyeremény 2014. december 15-én 15 órakor kerül kisorsolásra az OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1097 Budapest,
Kvassay Jenő út 1. szám alatt található irodaházának 905-ös irodájában.
2.5. A nyereményjátékban tartaléknyertes kisorsolására is sor kerül. Először a nyertes lesz
kihúzva, majd a tartaléknyertes.

3. A nyeremény átvételének feltételei
3.1. A nyertest a megadott e-mail címükre küldött levélben értesítjük nyereményükről, valamint
a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. Az OHÜ nem vállal felelősséget a Játékos
által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az
OHÜ fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja
át.
3.2. A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy az OHÜ lakossági weboldalán valamint közösségi
oldalain nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.
3.3. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító
okirattal igazolják.
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3.4. A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a résztvevő játékból való
kizárását vonhatja maga után, és az OHÜ fenntartja magának a jogsértővel szembeni
bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt
írásban kell eljuttatni az OHÜ Nonprofit Kft. címére (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.).
Reklamációt az OHÜ a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.
3.5. A nyertes játékos köteles együttműködni az OHÜ-vel annak érdekében, hogy a nyereménye
átadására a legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben
történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért az OHÜ felelőssége nem állapítható
meg. Az OHÜ a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani,
az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.
3.6. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményét az erre nyitva álló
határidőn belül nem venné át, úgy a pótnyertes jogosultsága lép életbe.
3.7. A nyeremény átadása személyesen és nyilvánosan, a nyertessel egyeztetett időpontban és
helyszínen történik.

4. A Szervező jogai
4.1. Az OHÜ Nonprofit Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
nyereményjátékban való részvétel során, továbbá a játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségért. Az OHÜ fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők
tájékoztatása mellett megváltoztassa.
4.2. Az OHÜ a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal.

5. Adatkezelés
5.1. Az OHÜ lakossági weboldalának heti hírlevelére való feliratkozás során megadott adatokat
az OHÜ „Adatvédelmi nyilatkozat”-a alapján kezeli, mely az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://szelektalok.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
5.2. Az OHÜ a játék nyertesének adatait a mindenkor hatályos adó- és más jogszabályok
előírásainak megfelelően kezeli.

6. Irányadó jogszabály
6.1. A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A játékban részt vevők a részvétellel jelen
játékszabályokat elfogadják.

7. Információkérés
7.1. A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: hirlevel@szelektalok.hu
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