
	  

„Kinder Meglepetés 40!” elnevezésű nyereményjáték 
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

(Érvényes: 2014.09.25-től) 
 
1, A játék szervezője: 
A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.,), a továbbiakban: Szervező, 
„Kinder Meglepetés 40!” elnevezéssel nyereményjátékot szervez a Magyarországon Kinder 
Meglepetés terméket vásárlók számára, a továbbiakban „Játék”.  
 
A Játék lebonyolítója a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 9.) 
és az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolítók”. 
 
2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét 
betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, a továbbiakban: „Játékos”. 
 
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolítók, egyéb a Játék lebonyolításában 
közvetlenül részvevő cégek, valamint a Játékban résztvevő termékek árusítását végző kis- és 
nagykereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezen 
személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói. 
 
3, A Játék időtartama: 
A Játék a Kinder Ajándékokra történő pályázások tekintetében (lásd 5.3. pont) 2014. 09. 01. 0:00 
órától 2014. 09. 28. 24:00 óráig tart. 
A Játék a Kinder Meglepetés Születésnapi Bulikra történő jelentkezés tekintetében (lásd 5.2. pont) 
vagy 2014. október 10. 24 óráig vagy az egyes Születésnapi Bulik létszámkeretének beteléséig tart. 
 
A vásárlás(ok)nak, a regisztrálásnak és a feltöltés(ek)nek is ebben az időtartamokban kell 
megtörténnie(ük). 
 
A Játék kezdő időpontja előtti és befejezése utáni vásárlások, regisztrációk és feltöltések 
érvénytelenek.  
 
A Játék időtartama a Kinder ajándékokért történő sorsolások szempontjából a 6. pontban 
részletezett négy időszakból áll. 
 
A feltöltések beérkezési időpontjának tekintetében a Játék szerverének időpontja a mérvadó. 
 
4, A Játékban résztvevő üzletek és termékek: 
A Játékban valamennyi magyarországi kiskereskedelmi értékesítést végző üzlet részt vesz, ahol a 
Szervező által forgalmazott Kinder Meglepetés termékek vásárolhatóak. 
 



	  

A Játékban mind a Kinder Meglepetés 20g, mind a Kinder Meglepetés kislányoknak 20g termékek 
részt vesznek. 
 
5, A Játékban való részvétel menete:  
Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt teljesíti az alábbiakat, részt vehet a Játékban: 
 - legalább egy db Kinder Meglepetés terméket vásárol bármely magyarországi üzletben,  
 - a www.meglepetes40.hu weboldalon, a továbbiakban „Játék Oldala”,   

- személyes adataival regisztrál, 
- a regisztrációval elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot 
- érvényesen feltölti a Kinder Meglepetés termék vásárlását igazoló blokk és egyéb adatokat 
(részleteket lásd 5.2. és 5.3. pontokban), a továbbiakban „Pályázat”. 

 
5.1., Regisztráció és Pályázat 
A regisztráció során az alábbi adatok valóságnak megfelelő, hiánytalan megadása szükséges: 
vezetéknév, keresztnév, születési dátum, lakcím, e-mail cím, telefonszám és jelszó. Egy 
Játékos csak egyszer regisztrálhat. 
 
A Játék Oldalára beérkezett regisztrációkat és feltöltött Pályázatokat a rendszer azonnal 
megvizsgálja, hogy azok a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelnek-e. A 
formailag érvénytelen regisztráció és Pályázat beküldése esetén azonnali válaszüzenetet küld 
a Játékos részére. 
 
A regisztrációt követően a Játékos az általa megadott e-mail címre kap egy megerősítő 
linket, amelyre kattintva aktiválhatja a regisztrációját. A továbbiakban a regisztráció 
véglegesítését követően a Játékos választhat, hogy hogyan folytatja a Játékot:  
- szeretne részt venni a Kinder Meglepetés születésnapi bulijában (5.2. pont),  
- és/vagy játszik az adott heti sorsoláson a Kinder ajándékokért (5.3. pont). 

 
A regisztrációt követően a Játékos a Játék Oldalára az egyedi jelszóval belépve a Kinder 
Meglepetés születésnapi bulijára, a továbbiakban „Születésnapi Buli”, történő részvételért 
maximum két alkalommal, míg a heti nyereményekért, a továbbiakban „Kinder Ajándékok”, 
a megvásárolt Kinder Meglepetések számának megfelelően folyamatosan töltheti fel 
Pályázatait. 
 
Az érvényes regisztráció után minden Játékos az e-mail címével és az általa megadott 
jelszóval együttesen tud a Játék Oldalán a saját felületére belépni, és a Játékban részt venni. 
Itt tudja felölteni a Pályázatait, megtekinteni, hogy milyen blokko(ka)t töltött fel a 
Születésnapi Bulira szóló családi belépőkért és/vagy a Kinder Ajándékokért. 
Egy vásárlást igazoló blokk adataival csak egy Pályázat küldhető be, azaz egy blokk 
érvényesen csak egyszer vehet részt a Játékban. 
 
Amennyiben egy Játékos olyan üzletben vásárol, ahol a vásárlást igazoló blokk nem 
egyértelműen azonosítja a Játékban részvevő Kinder Meglepetés termék vásárlását (pl. 
Gyűjtő1, Tétel3, stb.), akkor a Játékosnak az üzletben a vásárláskor a pénztárostól kell 
kérnie, hogy írja rá a blokk elejére, hogy azzal hány darab Kinder Meglepetés 
terméket vásárolt és a pénztárossal alá kell íratnia és pecsételtetnie a blokk elejét. 



	  

 
A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül 
történő vásárlásokkal sem.  
 
5.2., Kinder Meglepetés Születésnapi Buli  
A Születésnapi Buli három alkalommal, azonos programmal kerül megrendezésre, 2014. 
október 18-án, 9:30-12:00, 12:30-15:00 és 15:30-18:00 órakor, Budapesten a Millenáris 
Parkban (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.).  
 
Programelemek: Fabula bábszínház, Kolompos koncert, Kinder figura kiállítás, születésnapi 
torta és sok más meglepetés. 
 
A Születésnapi Buli választása esetében a következőket kell tenni a Játékosnak: 

Az adott blokkról az alábbi adatok hiánytalan feltöltése a Játék Oldalára:  
- AP kód (a vásárlást igazoló blokk alján található, 9 karakterből álló kód), 
- a vásárlás dátuma és időpontja, 
- a vásárlás végösszege, 

 
Továbbá: 
-  
- a három Születésnapi Buli időpont közül az egyik kiválasztása, 
- annak megadása, hogy összesen hány fővel kíván részt venni a Születésnapi Bulin, 

beleértve saját magát is (max. 4 fő) 
- valamint a feltöltött blokk eredeti példányának és a feltöltést visszaigazoló e-mail 

kinyomtatott formában történő bemutatása, leadása a Születésnapi Buli helyszínén. 
 

Egy időpontban összesen maximum 1400 fő vehet részt. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
időpontokra a leggyorsabban pályázó Játékosok kapnak belépőt, a maximális létszám 
elérését követően az adott időpontra történő jelentkezés már nem lesz lehetséges. A három 
időpontra a létszámkeret feltöltése, és így a jelentkezési lehetőség megszűnése várhatóan 
különböző időpontokban fog megtörténni.  
 
Amennyiben mind a három időpont létszámkerete betelik, úgy a továbbiakban a Szervező 
nem tudja az időpontokra történő jelentkezés lehetőségét biztosítani, azaz ezt követően a 
választási lehetőség megszűnik a Játékosok számára és csak a Kinder Ajándékokért 
játszhatnak.  
 
Lebonyolítók a feltöltött blokkot és a megadott blokkadatokat ellenőrzik és erről három 
munkanapon belül e-mailben értesítik a Játékost, mely vagy a belépőjegyet tartalmazza 
annyi belépő kóddal, ahány fővel a nyertes Játékos regisztrált a Születésnapi Bulira, vagy 
tartalmazza a Pályázat esetleges érvénytelenségének okát. 
 
Amennyiben az adott időpontra az 1400 férőhely betelt, úgy az adott időpont már nem 
választható és kétféle üzenet jelenhet meg: 

- abban az esetben, ha a blokkellenőrzések még nem mind az 1400 hely esetében 
történtek meg: Az előzetes regisztrációk alapján a férőhelyek beteltek, azonban 



	  

kérjük szíves türelmét, amíg sikerül az összes regisztráció érvényességét 
ellenőriznünk. Türelmét köszönjük! 

- abban az esetben, ha már mind az 1400 hely esetében megtörtént a blokkellenőrzés, 
úgy az üzenet a következő: Az időpont megtelt, kérjük, válasszon másik időpontot. 
Megértését köszönjük! 

 
Az időpontok nem módosíthatók abban az esetben sem, ha időközben felszabadulna még 
hely a kívánt időpontra. 

 
Egy háztartás (akár egy telefonszámmal, akár egy e-mail címmel, akár azonos lakcímről) 
csak maximum két blokkot tölthet fel és így maximum két belépőjegyet szerezhet (max. 4-4 
fő részvételével) a Születésnapi Bulira. 
 

 
5.3., Nyereménysorolás a Kinder Ajándékokért 
A Kinder Ajándékok választása esetében a következőket kell tenni a Játékosnak: 

Az adott blokkról az alábbi adatok hiánytalan feltöltése szükséges a Játék Oldalára:  
- a vásárlást igazoló blokk alján található (9 karakterű) AP kód,  
- a vásárlás dátuma és időpontja, 
- a vásárlás végösszege, 
- az adott blokkon megvásárolt Kinder meglepetés termékek darabszáma  

 
A Szervező az alábbiak szerint korlátozza a feltölthető érvényes Pályázatok mennyiségét: 
egy adott vásárlási dátumra (napra) vonatkozóan maximum két érvényes blokk feltöltésével 
Pályázhat egy Játékos, és egy blokkal maximum 10 termékkel pályázhat. 
 
Minél több Kinder Meglepetés termék vásárlást és ennek megfelelő számú érvényes 
Pályázat feltöltést hajt végre egy Játékos, annál nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a 
sorsoláso(ko)n. A Szervező itt hívja fel a figyelmet arra, hogy az azonos pénztárgépen, egy 
percen belüli, azonos végösszegű vásárlások közül csak az első Pályázatbeküldést tudja 
elfogadni.  
 
Amennyiben egy Játékos egy adott blokkon több Kinder Meglepetés terméket vásárol és 
ennek megfelelő darabszámot is ad meg (blokkonként maximum 10 db termék adható meg) 
a Pályázat feltöltése során, úgy a megadott darabszámmal megegyező számú Pályázatként 
kerül figyelembe vételre és az adott heti sorsoláson ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt.  
 
Nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban megadott 
darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő, Játékban résztvevő 
Kinder Meglepetés termékek száma. 
 
Egy háztartás (akár egy telefonszámmal, akár egy e-mail címmel, akár azonos lakcímről) 
hetente nyereménykategóriánként egy darab Kinder Ajándékot nyerhet meg. 
 



	  

A beküldött blokkok megőrzése 2014. december 31-ig szükséges, mert nyertesség 
esetén a nyeremény átvételének a feltétele a nyertes blokk bemutatása, illetve 
esetlegesen a feltöltött összes blokk bemutatása. 

 
6, Játék időszakok és sorsolások a Kinder Ajándékokért 
A Szervező négy darab egy hetes időszakra osztja fel a Játék időtartamát és az egyes időszakokban 
a Kinder Ajándékokra beérkező Pályázatokra vonatkozólag külön sorsolásokat bonyolít le. 
 

- 2014. szeptember 11-én 13:00 órakor, a 2014. szeptember 1. 0:00 óra és szeptember 7. 24:00 
óra között feltöltött Pályázatok között 

- 2014. szeptember 18-án 13:00 órakor, a 2014. szeptember 8. 0:00 óra és szeptember 14. 
24:00 óra között feltöltött Pályázatok között 

- 2014. szeptember 25–én 13:00 órakor a 2014. szeptember 15. 0:00óra és szeptember 21. 
24:00 óra között feltöltött Pályázatok között 

- 2014. október 2-án 13:00 órakor a 2014. szeptember 22. 0 óra és szeptember 28. 24:00 óra 
között feltöltött Pályázatok között 

 
A sorsolásokra az A4C Marketing Kft. irodájában (cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., bejárat a 
Bakáts utca 5-7 felől), közjegyző előtt, gépi sorsolásos módszerrel, nyilvánosan kerül sor. 
 
7, Sorsolásos nyeremények: Kinder Ajándékok  
A heti sorsolásokon megnyerhető Kinder Ajándékok a következők: 

- 250 db hátizsák/hét 
- 500 db karóra/hét 
- 1250 db gyermekpóló/hét 

 
A lenti nyerteseken kívül az ajándékok sorrendjében hetente 125, 250 illetve 625 db tartaléknyertes 
is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a 
kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni. Amennyiben valamely sorsolási 
időszakban nem érkezik elegendő érvényes Pályázat, akkor a heti Kinder Ajándékok csak az 
érvényes Pályázatok között kerülnek kisorsolásra a következő sorrendben: először a 250 darab 
hátizsák, majd az 500 darab karóra, végül az 1250 darab gyermekpóló. Amennyiben nem lehet 
valamennyi heti Kinder Ajándékot kisorsolni (vagy tartaléknyertes hiányában megfelelően átadni), 
a megmaradt Kinder Ajándékok a következő sorsolási időszakokban kerülnek kisorsolásra. 
 
 
8, Kinder Ajándékok átadása illetve átvétele: 
 
A sorsolásokat követően a Lebonyolítók maximum 3 munkanapon belül értesítik a nyertes 
Játékosokat e-mailben. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő 
vásárlást igazoló blokk teljes terjedelmében, olvasható másolatának beküldését követően veheti át, 
melynek meglétét az első értesítést követő 7. napon 14 óráig kell igazolnia: 
 
- elektronikusan feltölti az emailben kapott linken elérhető felületen 
- e-mailben beküldi a blokk képét 
- postán beküldi. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.) 



	  

 
Amennyiben a Játékos nyilatkozik arról, hogy nincs meg a blokkja, vagy a kétszeri e-mail valamint 
az egyszeri SMS értesítés sikertelen, vagy a feltöltött blokk kevesebb Kinder Meglepetés termék 
megvásárlását igazolja, amennyit a Pályázata során megadott, úgy az adott nyertes Pályázat 
kizárásra kerül és helyette automatikusan a tartaléknyertes kerül bevonásra. A kiküldött e-mailek 
fogadása, elolvasása és az arra történő reagálás a Játékos felelőssége. Amennyiben a Játékos nem 
kapja meg az értesítő e-mailt, de az SMS-ben értesül a nyertessé válás tényéről, úgy az 
info@meglepetes40.hu e-mail címre írva jelezheti ezt és kéri az értesítő e-mail újbóli kézbesítését. 
Amennyiben a minimum kétszeri e-mailes és egyszeri sms megkeresésre, az első kiküldéstől 
számított 7. napon 14 óráig a nyertes blokk nem érkezik meg, úgy a határidő lejártakor az eredeti 
nyertes helyébe automatikusan a következő tartaléknyertes kerül bevonásra a fentiekben leírt 
módon. 

Lebonyolítók kérhetik az eredeti blokk beküldését is a nyertes Játékosoktól, illetve az összes 
feltöltött blokk másolatának beküldését, vagy eredetiben történő, személyes bemutatását. 

A tartaléknyertesek bevonását, kiértesítését Lebonyolítók 2014. december 12-ig végzik. 

A Kinder Ajándékokat a nyertesek postai úton kapják meg. Amennyiben a nyertes valamely okból 
nem jogosult a nyereményére (pl. nem tudja a nyertes blokkot beküldeni, vagy az a Pályázatban 
megadott darabszámú Kinder Meglepetésnél kevesebb termék vásárlását igazolja, stb.) úgy a 
nyertes elveszti a Kinder Ajándékra való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes 
válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre. 
 
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Kinder 
Ajándékok átadására legkésőbb az első értesítést követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Kinder Ajándék időben való 
átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező 
a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama 
nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 
 
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a Kinder Ajándék juttatásának 
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem 
vitatható. 
 
A blokk képének elektronikus feltöltésének a következők szerint kell megtörténnie: JPG vagy PNG 
formátumban, maximum 3 MB méretben, 1 darab kép feltöltésével, mely a teljes blokk olvasható 
képét tartalmazza.  
 
9, Adók és közterhek: 
A nyereményekkel (Kinder Ajándékok és Születésnapi Buli) kapcsolatos bármely esetlegesen 
felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.  
A blokkok bemutatásával, és a Kinder Ajándékok átvételével kapcsolatos egyéb költségek, illetve a 
Születésnapi Buli helyszínére történő utazási költségek a nyertest terhelik. 
 
10, Információ a Játékról: 
A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Játék Oldalán: a www.meglepetes40.hu weboldalon. 



	  

A Játékról információk találhatóak szórólapokon és egyéb POS anyagokon.  
 
Szervező 2014. december 30-ig információs e-mail címet üzemeltet: info@meglepetes40.hu. 
 
11, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  
A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi 
kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett 
regisztrációk és Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike 
(vezetéknév, keresztnév, születési dátum, lakcím, e-mail cím, telefonszám és jelszó, valamint a 
blokkadatok) valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó 
esetleges további adatok.  
 
A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző 
Lebonyolítók dolgozzák fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, 
valamint a sorsolásoknál közreműködő közjegyző fér hozzá.  
 
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a 
Játék hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik, hogy:  

1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes 
hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a 
Játékban részvétellel, vagyis a regisztrálással adja meg, 

2. adataik feldolgozását a Geometry Global Hungary Kft. és az A4C Marketing Kft végzi, 
3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű 

információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, 
4. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező 

és Lebonyolítók a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem 
kerülnek felhasználásra, 

5. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a 
Szervező nyilvánosságra hozhatja a Játék Oldalán.  

6. nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt 
és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és 
egyéb marketing anyagok elkészítése során.  
 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Geometry Global Hungary Kft. és az A4C 
Marketing Kft. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül 
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott 
eseteket. 
 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért 
bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt 
bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a 
info@meglepetes40.hu e-mail címre küldött levélben.  



	  

A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek 
eleget tesz.  
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, 
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való 
kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos 
részvételét. 
 
A Játékos az Info. Tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság 
előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 
 
A Játék lebonyolításában részt vevő A4C Marketing Kft. a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. NAIH regisztrációs szám 
folyamatban. 
 
12, Egyebek: 
A nyeremények (Születésnapi Bulin való részvétel és a Kinder Ajándékok) készpénzre át nem 
válthatóak. 
 
A hirdetésekben a nyeremények képei illusztrációk. 
 
A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a 
Szervező döntése az irányadó. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás regisztrációkat, Pályázatokat küldő 
Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás 
kérdésében végleges és az nem vitatható. 
 
Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és blokkok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja. 
 
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból 
való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonhatja maga után. A 
Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. 
A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 
sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali 
hatállyal kizárja a Játékból. 
 



	  

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet, telefonszámot és címet kell megadnia, amin a Játék 
ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből 
fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
 
Szervező és Lebonyolítók a postai szolgáltatások késedelméért és hiányosságaiért semmilyen 
felelősséget nem vállalnak. 
Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely 
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Játék Oldalának rajtuk kívülálló okokból 
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 
hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. 
 
A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Játék Oldalát, illetve az azt 
működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Játék Oldalát, illetve a 
szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a 
Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 
 
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre 
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik 
felelősséggel a Játék Oldalának helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, 
így különösképpen: a Játék Oldalát működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-
hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy 
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 
 
A Szervező és Lebonyolítók minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek, hogy a 
Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs 
rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálják 
ugyanakkor és nem is felelnek azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a 
Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.  
 
A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A 
Játékos felelőssége, hogy az egyes levelező rendszerek SPAM szűrőin fennakadt leveleket 
megkeresse és az info@meglepetes40.hu címről érkező leveleket fogadja. 
 
A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi 
felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a 
nyeremény forgalmazójával szemben (amennyiben a Szervező egyúttal valamely nyeremény 
forgalmazója is, akkor vele szemben kizárólag a forgalmazói minőségéből fakadó igényeket) 
érvényesítheti. 



	  

 
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, 
amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Játék Oldalán értesülhetnek. 
 
Budapest, 2014. szeptember 25. 

Ferrero Magyarország Kft. 
          Szervező 


