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Nyerj Senior Okosórát! 

Játékszabályzat és részvételi feltételek 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a “Nyerj Senior Okosórát!” promóciós játék Játékszabályzatát és 

részvételi feltételeit, annak megkezdése előtt! A Játék kizárólag személyes használatra készült, 

üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos! 

A „Nyerj Senior Okosórát!” promóciós játékot (továbbiakban: Játék) Szervezőként a Vodafone 

Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044159, 

adószám: 11895927- 2-44) biztosítja. 

1. IDŐTARTAMA 

A Játék 2019.08.22. 10:00 órakor indul és 2019.09.10. 17:00 órakor zárul le. 

2. RÉSZTVEVŐK ÉS A JÁTÉK MENETE 

A Játékban és a kapcsolódó sorsoláson részt vehet minden 16 év feletti, nem cselekvőképtelen 
természetes személy (magánszemély), aki 2019.08.28-án az email@vodafone.hu email címről 
kapott eDM-ben vagy eDM-től függetlenül a www. digitaliscsalad.hu oldalon a Digitális Család 
hírlevélre a Játék időtartama alatt feliratkozik. 
 
A Játékkal kapcsolatos információt a Szervező  a www.digitaliscsalad.hu oldalon teszi közzé. 
 
3. A JÁTÉK DÍJA, A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

3.1 A nyeremények:  

- 5 db Senior Okosóra, Tuti+ SIM kártyával 

3.2 Vodafone azt a személyt tekinti nyertesnek, aki részt vett a Játékban, azaz aki 2019.08.28-án 

az email@vodafone.hu email címről kapott eDM-ben vagy az eDM-től függetlenül a 

www.digitaliscsalad.hu oldalon a Digitális Család hírlevélre a Játék időtartama alatt feliratkozott 

és neve a háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi 

sorsolás útján kiválasztásra kerül 2019.09.18-án 10:00 órakor. A sorsolás helyszíne: 1096 

Budapest, Lechner Ödön fasor 6. (Vodafone székház). A Játék során 5 nyertes és további 5 

pótnyertes kerül kisorsolásra. 

3.3 A nyertesek értesítése 2019.09.19-én emailben történik. A Vodafone a nyertes Játékos 

által, az értesítésben megadott elérhetőségen történő kapcsolatfelvételt követően egyeztet a 

nyertessel a nyeremény átvételének módjáról. Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a 

megkeresésre nem reagál fentiek szerint az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, vagy 

bármely okból nem veszi át nyereményét 2019.10.02-ig, a továbbiakban nem jogosult a 

nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a nyeremény átvételére a 

Pótnyertesek jogosultak, a sorsolás sorrendjében. Pótnyertesnek az értesítését követő 13 naptári 

nap áll rendelkezésére, hogy a nyereményt átvegye. A nyeremény átadására a Pótnyertes esetén 

is a Nyertesre irányadó szabályok szerint kerül sor. 

3.4 A nyereményt a Nyertesek az értesítést és egyeztetést követően 2019.10.02-ig bezárólag 

vehetik át, bármely magyarországi Vodafone üzletben. A nyereményeket csak a jelen 
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Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Játékosok jogosultak megszerezni. A Nyertesek csak 

személyesen, nevük személyi igazolvánnyal történő igazolásával vehetik át nyereményüket. A 

nyeremény nem váltható be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre. A készülékek kizárólag 

Vodafone SIM kártyával, Vodafone előfizetés birtokában használhatók. 

3.5 A Vodafone SIM-kártyával a Vodafone Tuti+ tarifacsomag kerül aktiválásra. A tarifa bruttó 

díjait a Lakossági Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletének B. fejezet 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4-es pontjai tartalmazzák, ami megtalálható a www.vodafone.hu/tuti internetes oldalon. 

A Vodafone SIM kártya tulajdonosa tudomásul veszi, hogy: a Vodafone Tuti csomag közcélú mobil 

rádiótelefon szolgáltatásnyújtás (úgynevezett) előre fizető előfizetéses, más néven "kártyás" 

előfizetés. A távközlési jogszabályok értelmében közcélú rádiótelefon szolgáltatás kizárólag 

előfizetői szerződés birtokában nyújtható. A távközlési szolgáltatás igénybevételéhez és a SIM 

kártya használatához előfizetői szerződés kötése szükséges a hatályos jogszabályok szerint és az 

abban foglalt tartalommal. Ennek elmulasztása esetén a Vodafone távközlési szolgáltatást nem 

köteles nyújtani - minden kártérítési kötelezettség nélkül.  Az előfizetői szerződés megkötésének 

feltételeit a Vodafone Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. Amennyiben az érintett Ügyfél 

az ebben foglalt feltételeknek nem felel meg, az előfizetői szerződés megkötésére a Vodafone nem 

köteles.  

Az Instant SIM kártyára az Előfizetői Szerződés megkötése aktiválással történik. A SIM kártyát 

használat előtt az Egyéni Előfizetőnek aktiválnia kell a www.vodafone.hu/instant oldalon vagy a 

Vodafone Magyarország Zrt. hálózatából díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati számon. A 

Szolgáltató és az Előfizető között a Lakossági ÁSZF 2.1.1.c. pontja alapján távollévők között ráutaló 

magatartással jön létre a feltöltőkártyás Előfizetői Szerződés. Az Instant SIM kártya érvényességi 

ideje az aktiválástól számított 90 nap. Az egyenlegaktiválástól számított 90 napon belül 1000-től 

1999 Ft-os feltöltésig az egyenleg-felhasználási idő a feltöltéstől számított 30 napig, 2000 Ft-os 

vagy afeletti összegű feltöltés esetén legfeljebb 365 napig érvényes. 

3.6 A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 

Nyeremény átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A SIM 

kártya feltöltésére a nyeremény nem terjed ki, az a leendő előfizető joga és lehetősége. A 

nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja. 

3.7 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek 

részt a Játékban, a Vodafone-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói 

jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Vodafone mindennemű felelősséget és a jogi út 

igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Játék szervezője nem vállal felelősséget a Játékban 

tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

3.8 A Vodafone kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a 

következménye, hogy a Nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető 

vagy nyereményét az előre egyeztetettek szerint bármely okból nem veszi át.  

4. KORLÁTOZÁSOK 

A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos 

azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül 

semmilyen formában nem reprodukálható. A „Vodafone” márkanév mind szöveges, mind ábrás 
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formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel 

kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján Magyarországon a Vodafone Magyarország Zrt. 

ezen védjegyek használatára jogosult. A termék- és díjszabás – részben szöveges, részben ábrás - 

nevek a Vodafone Magyarország Zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek 

egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Magyarország Zrt., illetve 

bizonyos esetekben a Vodafone Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes 

felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt 

jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

A Játékban nem vehetnek részt a Vodafone munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb 

jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve 

mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen 

személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. 

Vodafone visszavonhatja, vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen 

technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék 

megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét 

előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától 

függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. 

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a részvételi feltételekben foglaltak 

bárminemű megszegésével a Vodafone számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

A Vodafone a Játék elérhetőségét a részvételi feltételek megszegése esetén bármely Játékostól 

megvonhatja. 

A Játékban történő részvétel kizárólag saját felelősségre történhet. A Vodafone kizár mindenféle 

kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért okozott felelősséget. 

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi 

feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat.  

A nyertes Játékosok a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényüket 

jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 

érvényesíthetik, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékosok számára megjelöl. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt 

a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának vagy az Alkalmazás 

feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó 

módon kíván előnyhöz jutni. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért 

külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát 

amennyiben az Alkalmazást, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a 

Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, 

stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás 
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időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden 

olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

5. EGYÉB TUDNIVALÓK 

A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, 

vagy módosítsa. A részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a 

felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy alávetik magukat a Vodafone székhelye szerint 

illetékes bíróság illetékességének. 

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME 

Vodafone a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és 

adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából, illetve a kifejezett hozzájárulás alapján 

saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára 

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált 

hívórendszerén keresztül, illetve postai úton kezeli.   

Az értesítést, illetve a nyeremény átadását követően a személyes adatokat tartalmazó 

elektronikus fájlok haladéktalanul, a kifejezett marketing célú hozzájárulás alapján az érintett 

kérésére törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes 

tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide 

nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az 

adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi 

feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a Játékba történő jelentkezés 

alapján megadottnak tekintendő.  

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és 

esetekben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai és az 

ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott 

személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.  

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a marketing célú 

adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a marketing célú megkereséshez adott 

hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához 

szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a nyertesek egyben kifejezetten 

hozzájárulnak, hogy nyereményhez jutásuk esetén személyes adataik közül nevüknek, továbbá a 

nyerés tényének az nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben 

vállalják a részvételt és együttműködést a Játékot, illetve a Szervezőt népszerűsítő, illetve a 

Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe 

beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, internetes post-ok, illetve tv 
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felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal/Szervezővel kapcsolatos reklám 

anyagokban. 

A Vodafone nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

okozott következményekért.  

 

Budapest, 2019. augusztus 21.                                                                    Jó játékot kíván a Vodafone! 


