Vásárolj az Otthon, kert kategóriában, és nyerj!
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
amely a Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, bejegyezte a
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Szervező ”) által a https://www.vatera.hu (a továbbiakban:
Vatera) és https://www.teszvesz.hu/ (a továbbiakban: Teszvesz) oldalon szervezett nyereményjáték (a továbbiakban:
Nyereményjáték vagy Játék) részleteit tartalmazza.
1. A Szervező 2022. március 28. 0:00 és április 10. 23:59:59 között az általa üzemeltetett https://www.vatera.hu és

https://www.teszvesz.hu/ oldalakon nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék) szervez az
alábbi részletszabályok szerint.
2. A Játékban az a Vatera nyilvántartása szerint érvényes regisztrációval rendelkező felhasználó (a továbbiakban:

„Felhasználó”) vehet részt, aki a Játékidő alatt a Szervező által üzemeltetett www.vatera.hu és www.teszvesz.hu
oldalak Otthon, kert kategóriájában a játékidő alatt legalább összesen bruttó 5 000 Ft értékű vásárlást valósít meg.
3. A Játékidőt követően a Szervező 3 db 25.000 forint értékű IKEA ajándékkártyát sorsol ki (a továbbiakban:

Nyeremény).
4. A Játékot követően a Szervező 3 (azaz három) Nyertest valamint 3 (azaz három) pótnyertest sorsol legkésőbb

2022. április 14. éjfélig. A Szervező a sorsolás után közzéteszi a nyertesek nevét a Vatera Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/vatera.hu/ ) és a Vatera blogon (https://blog.vatera.hu ), valamint a Felhasználó
vatera.hu illetve teszvesz.hu oldalon regisztrált e-mail címén is értesíti a Nyerteseket.
5. A sorsolási listába egy felhasználó a Játékidő alatt megvalósult vásárlásainak végösszege alapján kerül be. A

nyereményre való jogosultságot nem befolyásolja a vásárlásai száma, és az egy vásárlás alatt vásárolt termékek
darabszáma.
6. Amennyiben az adott termék a Vatera Általános Felhasználási Feltételeiben (elérhető: https://img-

ssl.vatera.hu/license/vatera_main_content_hu.html) valamint a Teszvesz Felhasználási Feltételeiben (elérhető:
https://img-ssl.teszvesz.hu/license/teszvesz_main_content_hu.html) feltüntetett tiltott termékek körébe tartozik
és onnan ezen okból a Szervező által eltávolításra kerül, a felhasználó a Nyereményre nem jogosult.
7. A Nyeremény sorsolása a Szervező zárt informatikai rendszere által, véletlen generálásával történik, amely

rendszer védett a külső beavatkozásoktól. A Nyertes a Játék ideje alatt való vásárlással, azaz a Játékban
részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a regisztrációs adatai, valamint a Szervező által esetlegesen kért
dokumentumok egybevetése útján történik. A Nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott
adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.
8. A Nyertes azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos vagy hibás

adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a Játék során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Felhasználó/Nyertes
vonatkozásában érvénytelen, a Nyertes helyébe a pótnyertes lép.
9. A felhasználó a Játékban való részvétellel, így a vásárlással elfogadja, a jelen Részvételi Feltételeket, továbbá

elfogadja, hogy a Promócióval, ezen belül a Játékkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban kizárólag a Szervező
által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.
10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét és nyertességük tényét blogján és Facebook oldalán

nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt,
amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
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11. A Promóciónak, ezen belül a Játéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan

cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni
nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy,
úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.
12. A Nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.
13. A Nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés

kizárólag illusztráció, az - a jelen Részvételi feltételekben meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben
megjelenítettektől eltérhet.
14. A Nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható, a beváltás során fel nem

használt összegből készpénz nem kerül visszaadásra.
15. A Nyeremény Nyertes részére történő átadása, eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti

azonosítást követően futár-posta közreműködésével történik meg. A Nyertessel a Szervező felveszi a kapcsolatot a
Nyeremény eljuttatása okán. A Nyertes által megadott hibás, hiányos vagy téves adatokból eredő károkért illetve
következményekért a Szervező a felelősséget kizárja. A nyeremények Nyertesekhez történő eljuttatásának postai
költségei a Szervezőt terhelik.
16. A Játék ingyenességére tekintettel a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében

eljáró harmadik személytől semminemű kár-, és/vagy költségtérítést, sérelemdíjat.
17. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői,

munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági fokig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 8:1 (1) 1. pontjában meghatározottak alapján; (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági fokig, a Ptk.-ban meghatározottak alapján.
18. A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a Szervező ügyfélszolgálatán kérhető.
19. A Szervező a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
20. A Promócióval és a Játékkal kapcsolatban a felhasználó magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel.

A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
21. A Promóció, ezen belül a Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel, így a termékfeltöltés a jelen

Részvételi Feltételek valamint a Vatera Általános Felhasználási Feltételei (elérhető: https://imgssl.vatera.hu/license/vatera_main_content_hu.html) valamint a Teszvesz Felhasználási Feltételei elérhető:
https://img-ssl.teszvesz.hu/license/teszvesz_main_content_hu.html?v1272965736141), és a Promóciónak a
Vaterán/Teszveszen található részletszabályai szerint történik. Amennyiben ezek valamely kérdést nem
szabályoznak, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
22. A Játék lebonyolításával összefüggő adatkezelés a Vatera Adatkezelési szabályzata (elérhető: https://img-

ssl.vatera.hu/PR/terms/adatkezelesi_20200901.pdf?v1272965736141) és Teszvesz Adatkezelési szabályzata
(elérhető: https://img-ssl.teszvesz.hu/PR/terms/adatkezelesi_20200901.pdf?v1272965736141), valamint a
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései szerint történik.
23. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció, valamint a Játék bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére,

leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a vatera.hu/teszvesz.hu erre szolgáló felületén
és/vagy a Vatera blogján, és/vagy a Vatera/Teszvesz Facebook oldalán értesítheti a felhasználókat.
24. A Promócióban, valamint a Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó részvételével elismeri, hogy a jelen

Részvételi feltételeket teljes körűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a felhasználó a jelen Részvételi
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feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Budapest, 2022. március 28.
Extreme Digital-eMAG Kft.
Minden jog fenntartva!
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