
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

„o.b.- Tedd meg!” elnevezésű 

Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 

 

1. A promóció rövid leírása 

Mindazon vásárlók, akik 2018. június 14. és 2018. augusztus 31. – kivéve TESCO esetében: 

2018. augusztus 1. és 2018. szeptember 5 – között feltöltik legalább 2 doboz o.b. termék 

vásárlását igazoló blokk APA kódját, nyugta számát (számla esetén a számlaszám utolsó 9 

karakterét), a vásárlás helyét és pontos időpontját, személyes adataik megadásával a 

promóciós honlapra (www.obtampon.hu/obteddmeg; „Honlap”), megnyerhetik hetente a 

heti nyeremények egyikét, vagy pályázhatnak a főnyereményre. A heti illetve főnyeremény 

üzletlánconként van meghatározva. 

Az összes résztvevő üzletláncban érvényes kódot feltöltő Játékosok között a promóció végén 

kisorsolásra kerül üzletlánconként egy, az adott üzletlánc vonatkozásában meghatározott 

főnyeremény. 

 

2. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítói 

Az „o.b. – Tedd meg!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Johnson & 

Johnson Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14, cégjegyzékszáma: 01-09-174269, 

adószáma: 10495177-2-44; a továbbiakban: "Szervező"), aki a Játékkal kapcsolatos 

adatkezelést is végzi. A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a 

Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.), a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 

1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16.), az ITSecure Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hársfa utca 

11.), a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), a Gyűjtőszállítás.hu 

Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10., cégjegyzékszám: 13-09-184452, adószám: 

25828803-2-13), valamint az Acquia Inc. (53 State Street Boston, MA 02109 USA), együttesen 

végzi, mint a Játékban a Szervező közreműködői (a továbbiakban: "Lebonyolítók").  

 

3. A Játékban résztvevő személyek 

3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyar lakcímmel rendelkező, a 

3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a 

továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol egyszerre legalább 2 doboz, 

a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott o.b. terméket, amely 

bármely magyarországi Rossmann/DM/Spar-Interspar/Tesco üzletben kiskereskedelmi 

forgalmazás keretében kapható, majd elektronikusan feltölti a termékek vásárlását 

igazoló blokk vagy számla adatait, a vásárlás adatait, valamint megadja nevét és e-mail 

címét a Honlapon, a 6. pontban foglaltak szerint. 

 

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolítók, illetve a Játék szervezésében 

vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló 

http://www.obtampon.hu/obteddmeg


egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény („Ptk.”)8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

3.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító 

kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a 

Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

4. A Játékban résztvevő termékek 

A Játékban részt vesz minden az 1. számú mellékletben meghatározott, magyarországi 

Rossmann/DM/Spar-Interspar/Tesco üzletekben kiskereskedelmi forgalomban kapható 

o.b. termék. 

 

5. A Játék időtartama 

A Játék időtartama: 2018. június 14. 00 óra 00 perctől - 2018. augusztus 31. 23 óra 59 

percig tart. 

Kivéve: TESCO üzletek esetében, ahol a Játék időtartama: 2018. augusztus 1. 00 óra 00 

perctől – szeptember 5. 23 óra 59 percig tart. 

 

6. A Játék menete 

A Játékban való részvétel feltétele egyszerre (egy blokkon, vagy számlán) legalább 2 darab, 

a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt o.b. termék megvásárlása 

valamely magyarországi DM, Rossmann, SPAR/Interspar, vagy Tesco üzletben és a 

vásárlását igazoló blokk vagy számla megőrzése legalább 2018. szeptember 30-ig. 

 

Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás 

időpontja 2018. június 14. 00:00 és 2018. augusztus 31. 23:59 közé esik, kivéve a Tesco 

üzletekben történő vásárlás esetén, ahol 2018. augusztus 1. 00:00 és 2018. szeptember 5. 

23:59 közé esik. 

 

A Játékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a vásárolt o.b. 

termékek darabszáma legalább 2 (kettő) darab.  

 

A Játékban való részvételhez a Játékosnak szükséges ellátogatnia a Honlapra. A Honlapon 

a Játékosnak kötelezően meg kell adnia személyes adatait (teljes név, e-mail cím), illetve 

ki kell pipálnia az adott mezőket, mellyel elfogadja a jelen Játékszabályzatban rögzített 

valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott e-

mail címet is) kezeléséhez a Játékkal összefüggésben, valamint azt is, hogy a Játékban 

történő részvételhez már elmúlt 18 éves. A Játékosnak valós adatokat kell megadnia, mert 



amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden 

következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. 

 

A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által beküldött adatok 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet vesz igénybe a 

Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti 

hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a 

Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal 

kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolítók az alkalmazandó jogszabályok által 

megengedett mértékben mindennemű felelősségüket kizárják. 

 
A Játékosnak a Honlapon a megadott technikai útmutató figyelembevételével kell 

feltöltenie a vásárlást igazoló blokkon található AP kódot vagy számlaszámot és a vásárlás 

adatait (vásárlás helye, dátuma és pontos időpontja). Minden AP kód és számlaszám a 

hozzá tartozó dátummal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 3 darab 

olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP kódja és az időpontja azonos. Tehát ha a 

Játékos által vásárolt o.b. termékek darabszáma meghaladja a 2 db-ot és a Játékos ezért a 

termékeket 2 db-os tételekre megbontva vásárolja meg, a Szervező egy Játékostól egy nap 

alatt azonos helyen és időben (azonos AP kód, dátum, óra és perc) történt vásárlást igazoló 

blokkokból maximum 3 darabot fogad el. Egy Játékos (a napi maximum 3 azonos helyen és 

időben történt vásárlás esetét kivéve) korlátlan számú vásárlást tölthet fel. A Szervező nem 

fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat valamint azonos helyen és 

időben történt vásárlást igazoló blokkokból 3 darabnál többet. 

 

A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”.  

Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat.  

 

A Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy 

sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos egy nyeremény típusból a Játék ideje alatt csak 

egy darabot nyerhet.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat a Szervező 

ellenőrizheti, a nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk 

vagy számla megőrzése majd bemutatása a Szervező vagy valamely Lebonyolító részére.  

 

 

 

 



7. Nyeremények  

 

A Játék időtartama alatt üzletlánconként meghatározott heti nyeremény és főnyeremény 

(a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”) talál gazdára. 

 

7.1. Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk: 

 

Heti nyeremények:  

 

ROSSMANN:  

• hetente 1 darab páros Sarlóspuszta Ebéd + lovaglás belépő vagy 

Sarlóspuszta ebéd + lovaskocsikázás belépő 

• hetente 1 darab páros Hévíz Elektromos rolleres túra belépő 

DM:  

• hetente 1 darab páros Debrecen Aquaticum mediterrán élményfürdő 

belépő 

• hetente 1 darab páros Bikali élménybirtok belépő + lovashintós túra 

belépő 

SPAR-INTERSPAR: 

• hetente 1 darab páros Bakony Sobri Jóska kalandpark belépő 

• hetente 1 darab páros Mátrafüred Mountaincart túra belépő 

TESCO: 

• hetente 1 darab páros Balatonfüred Pedelec (E-bike) túra belépő 

• hetente 1 darab páros Budapest Spiderclub falmászás/tanfolyam belépő 

 

 

Főnyeremények:  

 

ROSSMANN: 1 darab páros kikapcsolódás: Budapest AquaWorld + squash, 

tenisz, fitness belépő   

DM: 1 darab páros kikapcsolódás: Visegrádon + várlátogatás és sétahajózás 

SPAR: 1 darab páros kikapcsolódás: a Puchner kastélyszállóban + Bikali 

élménypark belépő 

TESCO: 1 darab páros kikapcsolódás: Sarlóspuszta + 

Lovaglás/drótkötélpálya/lovaskocsikázás  

 

A Nyeremények pontos részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete rögzíti. 

 

7.2. Játékhetek, valamint a sorsolások időpontja 

 

Heti nyeremények: A Szervező a Játék során az érvényesen feltöltött Pályázatok között 

hetente vásárlási csatornánként (üzletlánconként) 2 db heti nyereményt sorsol ki  

 



Adott játékhét csütörtök 00 óra 00 perctől szerda 23 óra 59 percig tart, kivétel az utolsó 

játékhét, mely 2018. augusztus 23. (csütörtök) 00 óra 00 perctől 2018. augusztus 31. 

(péntek) 23 óra 59 percig tart.  

 

1. játékhét: 2018. június 14. 00 óra 00 perc – június 20. 23 óra 59 perc (7 nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. június 25. 15 óra 00 perckor   

2. játékhét: 2018. június 21. 00 óra 00 perc-június 27. 23 óra 59 perc (7 nap)  

Sorsolás időpontja: 2018. július 2. 15 óra 00 perckor  

3. játékhét: 2018. június 28. 00 óra 00 perc-július 4. 23 óra 59 perc (7 nap)  

Sorsolás időpontja: 2018. július 9. 15 óra 00 perckor   

4. játékhét: 2018. július 5. 00 óra 00 perc-július 11. 23 óra 59 perc (7 nap)   

Sorsolás időpontja: 2018. július 16. 15 óra 00 perckor   

5. játékhét: 2018. július 12. 00 óra 00 perc-július 18. 23 óra 59 perc (7 nap)   

Sorsolás időpontja: 2018. július 23. 15 óra 00 perckor   

6. játékhét: 2018. július 19. 00 óra 00 perc-július 25. 23 óra 59 perc (7 nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. július 30. 15 óra 00 perckor   

7. játékhét: 2018. július 26. 00 óra 00 perc-augusztus 1. 23 óra 59 perc (7 nap)   

Sorsolás időpontja: 2018. augusztus 6. 15 óra 00 perckor 

8. játékhét: 2018. augusztus 2. 00 óra 00 perc-augusztus 8. 23 óra 59 perc (7 nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. augusztus 13. 15 óra 00 perckor 

9. játékhét: 2018. augusztus 9. 00 óra 00 perc-augusztus 15. 23 óra 59 perc (7 nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. augusztus 20. 15 óra 00 perckor 

10. játékhét: 2018. augusztus 16. 00 óra 00 perc-augusztus 22. 23 óra 59 perc (7 nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. augusztus 27. 15 óra 00 perckor 

11. játékhét: 2018. augusztus 23. 00 óra 00 perc-augusztus 31. 23 óra 59 perc (9 nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. szeptember 5. 15 óra 00 perckor 

 

Kivéve Tesco esetében: 

        11. játékhét: 2018. augusztus 23. 00 óra 00 perc – 2018. augusztus 29. 23 óra 59 perc (7nap) 

       Sorsolás időpontja: 2018. szeptember 3. 15 óra 00 perckor 

 12. játékhét: 2018. augusztus 30. 00 óra 00 perc – 2018. szeptember 5. 23 óra 59 perc (7nap) 

Sorsolás időpontja: 2018. szeptember 10. 15 óra 00 perckor 

 

A Szervező a Lebonyolító (Rewart Kft.) közreműködésével a fenti játékhetek ideje alatt 

érvényesen feltöltött Pályázatok közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő 

számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a heti nyereményeket a fent 

megjelölt időpontokban. A sorsolás helyszíne: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. A 

sorsolása nem nyilvános. 

 

Főnyeremény: A Szervező a Játék végén vásárlási csatornánként (üzletlánconként) 1 db 

főnyereményt sorsol ki. 

 



A Szervező a Lebonyolító (Rewart Kft.) közreműködésével a Játék teljes időtartama alatt 

érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő 

számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a főnyereményeket, 2018. 

szeptember 5. 15:00 órakor, kivéve a Tesco esetén ahol 2018. szeptember 10. 15:00 

órakor a Rewart Kft. székhelyén (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem 

nyilvános. 

 

A Nyeremények elektronikus úton történő sorsolása során a Lebonyolító (Rewart Kft.) 

véletlenszerűen kisorsolja a feltételeknek megfelelő nyerteseket és a tartaléknyerteseket. 

A Nyeremények sorsolásakor a nyertesekkel egyidejűleg a rendszer automatikusan 

kisorsol három-három (3-3) darab tartaléknyertest, akik kihúzásuk sorrendjében válhatnak 

nyertes Játékossá.  

 

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített bármely 

feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a soron következő tartaléknyertesként 

meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. 

 

A Szervező a Nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel 

meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a 

nyertes Játékost, aki a Játékszabály 7.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A 

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja 

azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, 

vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván 

előnyhöz jutni. 

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 

és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati 

hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősséget az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben kizár. 

 

7.3. Nyeremények átvétele  

A nyertes Játékosok a Nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át: 
 
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal a 
nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. 
 
Nyertesség esetén a Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton 
értesíti, a Játékosok által a Pályázat beküldése során megadott e-mail címre küldött e-
mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 



órán belül ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem 
elérhető” (a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos 
visszajelzést vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye), a 
tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő tartaléknyertes kiértesítésére, 
ami szintén elektronikus úton történik, a tartaléknyertes által a Pályázat beküldése 
során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a tudomásszerzést követő 24 órán 
belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten.  
 
A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti 
példányának megőrzése és bemutatása.  A Lebonyolító (Rewart Kft.) nyertes Játékostól 
postai úton bekéri a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti blokkot a 
nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a blokkokat a 
Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2018. szeptember 30-ig. Az eredeti blokk 
vagy számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll 
rendelkezésre a nyeremény értesítésétől számítva az alábbi címre: Rewart Kft. 1525 
Budapest, Pf.: 135. Jelige: „o.b. – Tedd meg!” (a postaköltség a Játékost terheli).   
 
A kézbesítésért felelősséget a Szervező és a Lebonyolítók nem vállalnak. Ajánljuk, hogy 
a nyertes Játékos ajánlott küldeményként továbbítsa a Lebonyolító (Rewart Kft.) 
részére az eredeti blokkot, vagy számlát. 
 
Amennyiben nyertes Játékos nem mutatja be a blokkját határidőn belül vagy az nem a 
feltöltött vásárlást tartalmazza, vagy ha az egyéb okból nem felel meg a jelen 
Játékszabályzatban írt feltételeknek, úgy elesik a nyereménytől és a helyét a fentiek 
szerint tartaléknyertes veszi át. 

A nyertes Játékos részére a nyereményt a Lebonyolító (Rewart Kft.) juttatja el (a heti 
nyeremények esetén e-mailen, vagy postai úton, a főnyeremények esetén postai 
úton). A Nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb 
felmerülő költség (pl. főnyeremény esetében utazás, baleset, poggyász, bármely más 
értékbiztosítás, költőpénz, stb.) a nyertes Játékost terhelik.  

Szervező és a Lebonyolítók rögzítik, hogy 2018. szeptember 30-át követően a 
Játékkal, illetve a Nyereményekkel kapcsolatos semmilyen reklamációt nem áll 
módjában elfogadni. 

 

8. Információ a Játékról 

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában a boltokban 

elhelyezett szóróanyagokon, és a Honlapon.  

A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát az 

obteddmeg@rewart.hu e-mail címen.  

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban további információra lenne szüksége, vagy 

nemkívánatos eseményt, panaszt szeretne bejelenteni, kérjük írjon nekünk a 

www.obtampon.hu oldalon található „Kapcsolat” fülön keresztül. 

mailto:obteddmeg@rewart.hu
http://www.obtampon.hu/obteddmeg


9. Személyi jövedelemadó 

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy 

amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereményekkel 

kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre 

esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a 

Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi hozzájárulást (EHO). Az ezeken 

felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a 

nyertest terheli. 

10. Vegyes rendelkezések 

 

10.1. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat 

fogadja el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban 

résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól 

látható APA kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet 

tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így 

elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is 

érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla 

számlaszámának utolsó 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás 

idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre. A beküldött blokk/számla 

nem lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan illetve nem eshetett át 

bármely egyéb rongálódáson.  

10.2. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják 

a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a 

nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben 

érvényesítheti. 

10.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt Nyereményeken 

túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a 

jelen Játékszabályzat 7.1. pontjában szerepel. 

10.4. A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és 

annak leányvállalatai valamint a Játékban résztvevő üzletláncok továbbá 

mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a 

felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. 

10.5. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós APA kódot 

tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a 

Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák 

felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák 

és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő 



bármely vita, vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő 

visszaélés esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák 

és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 

vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 

10.6. A Játékos a jelen Játékban való részvétele során adott, külön erre a célra 

megadott előzetes hozzájárulása alapján a Szervező a Nyereményeket nyilvános 

program keretében is átadhatja, amely során kép-, hang-, illetve videofelvétel 

készülhet, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékosok nevét és 

a nyertesről a nyeremény átadása során készült fotóját, illetve a róla készült hang- 

vagy videofelvételt a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és 

reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a 

nyerteseknek lehetőségük van a Játékban való részvételük során hozzájárulni 

ahhoz, hogy nevüket és képmásukat a Szervező nyilvánosságra hozza, valamint 

ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező 

és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás 

nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása 

mellett. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú 

céljából. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt 

nyilatkozattal kell megerősíteniük. 

10.7. A Nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan 

eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel 

a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség 

tényéről visszaigazoló üzenetet küldött. 

10.8. A Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem 

vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a Nyeremények átadására. 

10.9. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem 

hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen 

módon nem értékesíthetők tovább. 

10.10. A Szervező, illetve a Lebonyolítók az alkalmazandó jogszabályok által 

megengedett mértékben kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt 

működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát 

amennyiben a Honlap, 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 Szervezők, 

illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak. 

10.11. Szervező, illetve Lebonyolítók az alkalmazandó jogszabályok által megengedett 

mértékben kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, 

ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 



10.12. A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a 

jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a Honlapon, valamint az 

Adatkezelési Szabályzatot, amely ugyancsak megtalálható a Honlapon. 

10.13. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket 

vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, 

felfüggessze vagy megszüntesse. 

10.14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel 

bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a 

Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a Nyereményének az 

átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok 

a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve 

alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 

ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek 

például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel 

érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében 

összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit 

egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 

többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást 

tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 

amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak 

okoztak. 

 

Budapest, 2018. június 14. 

Utolsó módosítás dátuma: Budapest, 2018. július 11. 



1. számú melléklet 

A promócióban résztvevő o.b. termékek listája 

 

EAN Terméknév

3574661331133 o.b. ProComfort Mini 8 

3574661331119 o.b. ProComfort Normal 8  

3574661331140 o.b. ProComfort Super 8  

3574661427034 o.b. ProComfort TEENS Mini 8+Normal 8

3574661329833 o.b. ProComfort Mini 16    

3574661350134 o.b. ProComfort Normal 16       

3574661331164 o.b. ProComfort Super 16

3574661331157 o.b. ProComfort Super Plus 16  

3574661329840 o.b. Original Normal 16     

3574661350141 o.b. Original Super 16       

3574661350196 o.b. Original Super Plus 16    

3574661329635 o.b. Night Normal 16     

3574661329642 o.b. Night Super 16    

3574661329666 o.b. Night Super Plus 16

3574661371290 o.b. ProComfort Mini 32

3574661329871 o.b. ProComfort Normal 32  

3574661331171 o.b. ProComfort Super 32  

3574661404271 o.b. ProComfort Super Plus 32

3574661350165 o.b. Original Normal 32 

3574661350202 o.b. Original Super 32        

3574661359113 o.b. Night Super 36     

3574661329826 o.b. ProComfort Super 48  

3574661329659 o.b. Night Normal 48     

3574661329864 o.b. ProComfort Mini 56

3574661329857 o.b. ProComfort Normal 56

4001683001311 o.b. tampon  Super 16   

4001683001410 o.b. tampon  Super Plus 16

4001683001113 o.b. tampon  Normal 16   

4001683011532 o.b. tampon  ProComfort Light Days 16 

3574660362794 o.b. tampon  ProComfort Super Plus 16 

3574661354675 o.b. Tampon ProComfort MINI 8+ProComfort Normal 8 TEENS HU

3574660146066 o.b. tampon  ProComfort MINI 16  

3574660294996 o.b. tampon  ProComfort Normal 16    

3574660295108 o.b. tampon  ProComfort Super 16 

3574661049045 o.b. tampon Applicator ProComfort Normal 16 

3574661049052 o.b. tampon Applicator ProComfort Super 16

3574660357868 o.b. tampon  Night Super 16 

3574660358100 o.b. tampon  Night Normal 16    

3574661208176 o.b. Tampon ProComfort Night Super Plus 16

3574660235432 o.b. tampon  ProComfort Normal 32

3574660235197 o.b. tampon  ProComfort Super 32 

8410207113342 o.b. tampon  Normal 32  

3574660357875 o.b. tampon  Night Super 36

3574660358148 o.b. tampon  Night Normal 48 

3574660309843 o.b. tampon  ProComfort Light Days 56

3574660309867 o.b. tampon  ProComfort MINI 56 

3574660309881 o.b. tampon  Normal 56  

3574660309904 o.b. tampon  ProComfort Normal 56 

3574660324440 o.b. tampon  ProComfort Super 48 

3574660309928 o.b. tampon  Super 48  

3574660234800 o.b. tampon  ProComfort Normal 8  

3574660234862 o.b. tampon  ProComfort Super 8 

9002525101089 o.b. tampon  Normal 8 

9002525109887 o.b. tampon  ProComfort Light Days 8 



2. számú melléklet 

A promócióban kisorsolásra kerülő Nyeremények részletei 

Csatorna Nyeremény Megnevezés Helyszín Leírás 

Rossmann 

Főnyeremény 

Élmény hétvége 
a budapesti 

Aquaworldben, 
2 fő részére 

Budapest 

Az Ajándékutalvány az alábbi 
szolgáltatásokat tartalmazza: 3 éjszaka 

szállás 2 felnőtt részére standard 
szobában félpanziós ellátással. Részletek: 

korlátlan élményfürdő belépés a tartózkodás 
teljes időtartamára szaunavilág használattal, 

az Oriental Spa korlátlan használata 
(relaxációs medence kerti kiúszó résszel, 

mandala-medence), a szálloda szaunáinak 
korlátlan használata, a szálloda 

fitnesztermének korlátlan használata, 
fürdőköpeny bekészítés a szobában, 

korlátlan vezeték nélküli internet-hozzáférés 
a szálloda egész területén (Wi-Fi), ingyenes 

szabadtéri parkolás. Az ajándékutalvány 
felhasználható: a kiállítás napjától számított 
egy évig, a kiemelt időszakok kivételével (pl. 
húsvéti, Forma1 és szilveszteri időszakok), 

előzetes egyeztetést követően, és a szálloda 
foglaltságának függvényében vehető 

igénybe. Az utalvány a fenti határidő után 
nem váltható be, a határidő nem 

hosszabbítható és nem módosítható. 

Heti 
nyeremény 

Lovaskocsikázás 
vagy lovaglás 

ebéddel 
összekötve 2 fő 

részére a 
Sarlóspuszta 
Club Hotelbe 

Tatárszentgyörgy 

Választható program: Lovaskocsikázás 2 főre 
plusz ebéd vagy 2 fő részére biztosított 1 óra 

lovaglás karámban/fő vagy fél óra lovaglás 
futószáron/fő ebéddel egybekötve.  

Heti 
nyeremény 

Páros 
elektromos 

roller túra jegy 
Hévízen 

Hévíz 
Páros túrajegy: a formabontóan új, 

elektromos roller kiváló sport- és közlekedési 
eszköz. 

DM 

Főnyeremény 

Wellnes hétvége 
a visegrádi 

Silvanus Hotelbe 
2 fő részére 

Visegrád 

2 főre szóló pihenés 4 nap, 3 éjszaka 
félpanziós ellátással a Hotel Silvanus**** 
Visegrádba, visegrádi várlátogatással és 

dunai sétahajózással egybekötve. 

Heti 
nyeremény 

Páros komplex 
belépő a 

debreceni 
Aquaticumba 

Debrecen 
Komplex belépő: A fürdőkomplexum egész 
napos használatára jogosít - Termálfürdő, 

Élményfürdő, szaunák használata. 

Heti 
nyeremény 

Páros belépő a 
Bikali 

Élménybirtokra 
Bikal 

Páros belépő az Élménybirtokra, 
lovashintózás biztosítva jó idő esetén. 



SPAR - 
INTERSPAR 

Főnyeremény 

Wellness 
hétvége a 
Puchner 

Kastélyszállóba 
2 fő részére 

Bikal 
2 főre szóló, 4 nap, 3 éjszakás félpanziós 

ellátást tartalmazó pihenés, egybekötve egy 
páros belépővel a Bikali Élménybirtokra.  

Heti 
nyeremény 

Páros Sobri 
belépő a Sobri 

Jóska 
Élményparkba 

Kislőd (Bakony) 
Páros Sobri karszalag a Sobri Jóska 

Élményparkba. 

Heti 
nyeremény 

Páros 
Mountaincart 
túra belépő 

Mátrafüreden 

Mátrafüred Páros túrajegy. 

TESCO 

Főnyeremény 

Wellness 
hétvége a 

Sarlóspuszta 
Club Hotelbe 2 

fő részére 

Tatárszentgyörgy 

2 fő részére szállás svédasztalos reggelivel 3 
éjszakára, 2 fő részére 3 nap félpanzió (3 

fogásos menü), 2 fő részére 3 alkalommal fél 
óra lovaglás futószáron, 2 fő részére 1 

alkalommal 10 lövés / fő a koronglőtéren, 2 
fő részére lovaskocsikázás 1 alkalommal 1 
óra időtartamban, 2 fő részére kötélpálya 

használata drótkötél lecsúszással max. 3 óra 
időtartamban, beltéri jakuzzi, finn szauna, 
infra szauna használata, valamint kültéri 

jakuzzi és medence. 

Heti 
nyeremény 

Páros Pedelec E-
bike túrajegy 

Balatonfüreden 
Balatonfüred Páros túrajegy. 

Heti 
nyeremény 

Páros falmászás 
magánoktatással 

2 fő részére 
Budapest 

Csomag: 2 fő részére 2 óra falmászás 
magánoktatással, felszereléssel és 

mászócipővel 

 


