ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
a www.nyerjegyszeruen.hu weboldal használatához
2018. 04. 15.
A jelen Általános Felhasználási Feltételeket a www.nyerjegyszeruen.hu honlap üzemeltetője, az OTP
Mobil Szolgáltató Kft. tette közzé, és a jelen ÁFF tartalmazza az ezen honlap használatának, a honlapon
meghirdetett promóciós játékokban történő részvételnek és a honlapon történő adatkezelésnek a
részletes szabályait.
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a <nyerjegyszeruen.hu> domain név, amelynek jogosultja és használója a
Szolgáltató. Portál a Domain alatt működő, a Szolgáltató által üzemeltetett
weboldal és annak teljes tartalma.
A Portálon a Szolgáltató által szervezett promóciós játékok összefoglaló
elnevezése függetlenül a Játék időtartamától, típusától, beleértve a Főjátékot
és az Aljátékot is.
A Játékon belül azon játék, amelynek nyereménye a Főnyeremény.
A Főjátékon belüli elkülönült játék, amelynek nyereménye a Főnyereménytől
különböző egyéb Nyeremény, például Sorsjegy.
A Játékban regisztrált és abban részt vevő Felhasználó. A Játékban a Játékosok
fizikailag elszórtan vesznek részt, regisztráció kitöltésével azonosítják magukat,
a Felek általi tényleges személyes azonosítás nélkül.
A Portált meglátogató természetes személy.
A Játékosok által a Portálon a Játékban történő Regisztráció és a Játékban
történő részvétel során megadott valamennyi adat, beleértve a Játékos
személyes adatait, így különösen a Játékos nevét, telefonszámát, e-mail címét,
lakcímét, születési idejét, a Játékos által a Játékban való részvételhez feltett, az
érdeklődési körre vagy termékek, szolgáltatások használatára irányuló
kérdésekre adott válaszokat, a Játékos érdeklődési körére vonatkozó
információkat is.
Az Adatokat tartalmazó digitálisan elérhető és digitálisan tárolt
adatgyűjtemény.
Regisztráció Az a folyamat, amelynek során a Portál
Felhasználója személyes és egyéb adatainak megadásával, szabályzat
elfogadásával, reklámcélú megkeresésekhez történő hozzájárulással Játékossá
válik és így jogosultságot szerez a Játékban való részvételre.
A Játékban a Játékos által a Játék feltételeinek teljesítése esetén
megszerezhető olyan elektronikusan nyilvántartott egység, amelynek száma a
Játékban meghatározza, hogy a Játékos mekkora eséllyel vesz részt a Játékban
történő sorsolásban. Minél több Sorsjegyet szerez a Játékos, annál nagyobb
eséllyel rendelkezik a sorsolásban a Nyeremények megszerzésére.
A Játékban a Játékos által sorsolás útján megnyerhető termék, szolgáltatás,
vagy egyéb érték.
A Főjátékban a Játékos által sorsolás útján fődíjként megnyerhető termék,
szolgáltatás, vagy egyéb érték.
A Honlapon elektronikus formában elérhető, a Szolgáltató által közzétett, a
Felhasználókra és a Játékosokra vonatkozó általános szerződési feltételek,
amelyek tartalmazzák a Honlap használatának, látogatásának, a Játékban
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történő részvételnek a részletes szabályait, valamint a Szolgáltató Felhasználó
Adataira vonatkozó adatkezelési szabályzatát is.
Az egyes Játékokra vonatkozó, a jelen ÁFF-et kiegészítő, illetve attól
esetlegesen eltérő szabályokat tartalmazó részletes játékszabályzat, amely
megjelöli többek között a Játék időtartamát, a sorsolás időtartamát, a Játékban
való részvétel speciális feltételeit, a Játékban megnyerhető Nyereményt,
Főnyereményt, a Játékban elérhető további Aljátékokat.
az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg.: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43),
amely a Portált üzemelteti.
A jelen Portálon és az azon elérhető szolgáltatások során megvalósuló
adatkezelésre vonatkozó tájékoztató, amely a Portálon az ÁFF-től elkülönülten
érhető el.

1. Általános adatok
1.1. A Szolgáltató
A www.nyerjegyszeruen.hu Portált a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató adatai:
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cg.:
01-09-174466
Adószám:
24386106-2-43
Képviseli:
Benyó Péter ügyvezető önállóan
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1.2. A Portál célja
A Portál célja az OTP Mobil által szervezett, „Nyerjegyszerűen!” elnevezésű promóciós játéksorozatban
Játékok, beleértve Főjátékok és azokhoz kapcsolódó Aljátékok szervezése, valamint lebonyolítása.
A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa a Portálon meghirdetett Játékok nem tartoznak a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Portál vagy bármely oldala megnyitásával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük,
amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Portált!
A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „OTP Mobil” kifejezések az OTP Mobil Szolgáltató Kft.re és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor
hozzáférő, továbbá az azon keresztül a Játék Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a Játékba
játékosként regisztráló személyre utal.
A Portál szolgáltatásait kizárólag természetes személyek jogosultak igénybe venni, a Portál
szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe, a Portált nem használhatják.
2. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
2.1. A Portál szolgáltatásai regisztráció nélkül érhetők el, míg a Játékban való részvételhez regisztráció
szükséges.
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2.2. A Felhasználó a Portál főoldalán elhelyezett regisztrációs felületen tud regisztrálni a Játékra (a
továbbiakban mint Regisztráció).
A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel
rendelkező személyek regisztrálhatnak és vehetnek részt, akik:
a) a Portálon a Szabályzatban meghatározott jelentkezési határidőn belül regisztrálnak, a
Regisztráció során érvényes igazolvánnyal igazolható valós adataikat megadják, és
hiánytalanul válaszolnak a regisztrációs űrlapon feltett kérdésekre; és
b) a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadják a jelen ÁFF-et, valamint a Játék
Szabályzatát a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt, és
c) választásuktól függően hozzájárulnak a Játékot támogató személyek által a Játék lezárulta után
történő adatkezeléshez.
2.3. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi Adatait adja meg:
a)
b)
c)
d)
e)

Teljes név
E-mail cím
Születési idő
Lakcím
Telefonszám

Minden egyes Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak megfelelően
megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok
vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának
megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatairól
tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól, továbbá azok módosítását és a hozzájárulás visszavonásával a
Játékból való törlését kérni. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis
adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így
különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a megadott
adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.
Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely
harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve
a Regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy
hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.
A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára,
kivéve a jelen ÁFF-ben meghatározott személyeket, nem hozzáférhetőek.
A Szolgáltató akkor is jogosult a Felhasználó Regisztrációját és a Portálon tárolt valamennyi Adatát
törölni, ha:
a) a Felhasználó jelen ÁFF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra
használja a Portált vagy a szolgáltatásokat;
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b) a Felhasználó olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon
használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti
érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését
sérti vagy sértheti;
c) a Felhasználó a Portált, illetve a szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik
személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
d) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál
módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a szolgáltatások rendeltetésszerű
működtetését;
e) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a szolgáltatás jogszabályokba
ütköző módon történő felhasználást, vagy a Portál üzemletetéséhez használt szerverek
leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
f) vagy a fentiek gyanúja felmerül.
2.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti
szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt
regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül,
azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.
A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portál Regisztrációjához tartozó adatokkal, illetve
azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy
haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen
felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. Az illetéktelen
felhasználásból fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a
Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok,
applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és
telepítéséről.
A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a
Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az ugyfelszolgalat@nyerjegyszeruen.hu email
címen, és a Szolgáltató 30 napon belül gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának törléséről. A
Felhasználó regisztrációjának tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő emailt küld a
Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő emailre is igenlő
választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja törlése esetén valamennyi, a
Portálon rögzített adata véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.
A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁFF Felhasználó által történő elfogadása.
3. A JÁTÉKOK KÖZÖS SZABÁLYAI
3.1. Szolgáltató a jelen fejezetben állapítja meg a Játékok közös szabályait, amelyek az egyes Főjátékok
és Aljátékok Szabályzatainak minden esetben alkalmazandó háttérszabályait alkotják.
3.2. Szabályzatok.
A jelen ÁFF Játékokra vonatkozó rendelkezései az egyes Főjátékok és Aljátékok Szabályzatainak
részét képezik.
A Szolgáltató valamennyi Játék közös szabályait a jelen ÁFF-ben állapítja meg, az egyes Játékok
különös szabályait pedig a vonatkozó Játékra irányadó, egyedi Szabályzatokban határozza meg. A
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Játék-sorozatban a Szolgáltató akár egyszerre több Főjátékot és azokhoz kapcsolódóan akár több,
a Főjátékok időtartamánál rövidebb időbeliségű Aljátékot is hirdethet; egy Főjátékhoz egyszerre
több Aljáték is kapcsolódhat párhuzamosan.

Valamennyi Játék Szabályzata a Portálon kerül közzétételre és az adott Játékban való részvétellel
egyidejűleg annak rendelkezéseit a Portál felhasználói magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A
Szabályzatok minden Játék esetében a jelen ÁFF mellékletét képezik.
A jelen ÁFF és a Szabályzatok hatálya kiterjed a Játékokra, a Játékban résztvevő Játékosokra, és
mindazokra, akik a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnek fel.
3.3. Az ÁFF és az egyes Szabályzatok eltérése esetén az egyes Szabályzatok az irányadóak és
alkalmazandók az adott Játékra.
3.4. Sorsjegyek.
Felhasználó a Főjátékban akkor vehet részt, és olyan eséllyel, ha és amennyi Sorsjegyet a Játékos
megszerzett a Szolgáltató, vagy annak partnerei által feltett kérdések megválaszolása ellenében
vagy egyéb, a jelen ÁFF-ben meghatározott módon. Felhasználó az Aljátékban szitén Sorsjegyek
megszerzése esetén vehet részt, azonban a Felhasználó nyerési esélyei az Aljátékban nem
függenek a Sorsjegyei számától. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy az egyes Játékok
vonatkozásában a megszerezhető Sorsjegyek száma eltérhet, ezt az adott Játék Szabályzata
határozza meg pontosan. Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy a feltett kérdések
nem tudásalapúak, így a válaszok helyessége, illetőleg helytelensége a Játék és a sorsolás
eredményét nem befolyásolja, így Felhasználó a válasz helyességére való hivatkozással nem
jogosult a sorsolás kimenetelével kapcsolatos panaszt előterjeszteni.
A Játékosnak a Portálon erre a célra kialakított felületen lehetősége van harmadik személyeket
meghívni a Játékban való részvételre. A Játékos annyi Sorsjegyet kap, ahány általa meghívott
harmadik személy a Játék időtartama alatt véglegesíti a Játékra való regisztrációját a fentiek
szerint.
A Játékos harmadik személyt e-mailben, Facebookon keresztül vagy a Portálon erre célra
kialakított külön menüpontban szereplő egyéb módon tud meghívni a Portálon erre a célra
kialakított menüpontra kattintva. Ilyenkor egy egyedi link jön létre, amelyen keresztül
azonosítható, hogy a Játékos hívta meg a harmadik felet. Sorsjegyet csak azután kap a Játékos, ha
a harmadik fél regisztrált is a Játékba, amelyet a Szolgáltató e-mailen keresztül küld el, valamint a
Játékos profilján is megjelenik. A harmadik fél a regisztrációját követően szintén egy Sorsjegyhez
jut, amelyet a Szolgáltató e-mailen keresztül küld el neki, illetve megjeleníti a személyes profilján
is. A Játékos vállalja, hogy harmadik személy meghívásakor tisztességesen jár el, nem spammel,
és a meghívásnál felelősséget vállal a használt e-mail címért.
Amennyiben a Szolgáltató a Játék időtartama alatt a Sorsjegyek megszerzésére a fentieken túl
további lehetőségeket kíván biztosítani, úgy arról a Játékost a feliratkozáskor megadott e-mail
címére küldött elektronikus levél útján értesíti, illetve ezen lehetőségeket folyamatosan
közzéteszi a Portálon.
A Játékos a Sorsjegyei számát regisztráció után a Portálon tekintheti meg, a megadott e-mail
címmel létrehozott fiókban.
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A Játékosnak a Játék időtartama alatt lehetősége van a rendelkezésére álló Sorsjegyeinek számát
ellenőrizni a Portálon erre a célra kialakított felületen.
A Játékos a Játékban és a Nyeremények sorsolásában akkora eséllyel vesz részt, amennyi
Sorsjegyet megszerzett.
3.5. A Felhasználó kizárólag a Szolgáltatótól kapott, érvényes Sorsjegyekkel vehet részt a Főjátékban.
A Felhasználó egyazon Játékban több Sorsjeggyel is részt vehet, amely az esélyeit növeli, azonban
egy Felhasználó egy Játékban csupán egyetlen alkalommal regisztrálhat.
3.6. Kizárás a Játékból.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja
azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a
Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi
eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes
úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint
bírálja el.
3.7. Sorsolás.
Valamennyi Játék esetében a sorsolási napon a Szolgáltató véletlenszerű algoritmussal kisorsolja
a Játékban résztvevő Felhasználók Játékban megadott e-mail címei közül az egy darab nyertes email címet számítógépes sorsolással. Egy Játékos regisztrált e-mail címe annyiszor vesz részt a
sorsolásban, ahány Sorsjegyet a Játékos a Játék során megszerzett. A sorsolásra a Szolgáltató fent
megjelölt székhelyén kerül sor, közjegyző igénybe vétele nélkül, háromtagú sorsolási bizottság
jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános.
Szolgáltató a nyertes e-mail címhez tartozó Felhasználót a sorsolás eredményének
megállapításától számított nyolc (8) napon belül értesíti, illetve felhívja a jelen ÁFF 5.1.3. pontja
szerinti adatainak közlésére a nyereményének átadása, illetve az ahhoz kapcsolódó adóterhek és
esetleges kapcsolódó járulékok megfizetése érdekében.
3.8. A Nyeremények sorsolásán sorsolásonként 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek
a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra
történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt törli a Játék regisztrációját, vagy
a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond,
vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak,
amennyiben a nyertes helyébe lép.
3.9. Nyeremények.
A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a Nyeremény sorsolását követő 3
munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre:
ugyfelszolgalat@simple.hu
6

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
A Nyereményt a nyertes Játékos személyesen az OTP Mobil Szolgáltató Kft székhelyén (1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.) veheti át.
A Szolgáltató jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más
Nyereményre cserélni. A Szolgáltató nem garantálja, és azért helytállást, szavatosságot sem vállal,
hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Szabályzatban megjelölt
Nyereménnyel. A Játékos nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen
igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér a Szabályzatban, a
portálon meghatározott Nyereménytől. A Portálon a Nyereménnyel kapcsolatban feltüntetett
képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és nem
kötelezik a Szolgáltatót.
A Szolgáltató nem felel azért, hogy a Nyeremény alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, a
Szolgáltató a Nyereménnyel kapcsolatban jogszavatosságot, kellékszavatosságot, jótállást,
garanciát egyáltalán nem vállal, a Nyeremény működőképességéért, megfelelőségéért,
használhatóságáért, biztonságosságáért, valamint azért, hogy a Játékos a megnyert Nyereményt
annak átvételét követően a jogszabályoknak megfelelően használja-e, a felelősségét teljes
egészében kifejezetten kizárja. A Szolgáltató a Nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen
ÁFF és a Szabályzat szerint, a Nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt
a nyertes Játékos a Nyeremény gyártójához fordulhat.
A Szolgáltató jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár a
Szolgáltató, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy egyéb márkajelzése,
megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a
Nyeremény a Játékosnak átadásra. Ilyen esetben a Játékos a Játékban történő részvétellel vállalja,
hogy ezen megjelöléseket a Nyereményről a Szabályzatban meghatározott ideig, ennek hiányában
legalább 3 évig nem távolítja el, azokat megőrzi.
A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Nyeremény fizikai átadása helyett a Nyereményre vonatkozó,
arra beváltható utalványt adjon át a nyertes Játékosnak. Ebben az esetben a Szolgáltató a
Nyeremény igénylésével, beváltásával, beválthatóságával, a Nyereményhez való hozzájutás
határidejével, időtartamával, módjával, helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatosan a
nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére kifejezetten kizárja a
felelősségét.
Szolgáltató és a Nyereményt biztosító harmadik személy a Nyeremény átadásához további
személyes adatok megadását kérheti a Játékostól, amelynek elmulasztása vagy nem teljesítése
esetén a nyertes Játékos a Nyereményt nem veheti át. Ezen adatkérés nem vonatkozik azonban
olyan személyes adatokra, amelyek megadása nem kötődik szükségszerűen és feltétlenül a
Nyeremény vagy annak használata jellegéhez (például gépkocsi nyeremény esetén jogosítvány
bemutatása szükséges).
A Játékosok kötelesek együttműködni a Szolgáltatóval a Nyeremények átvétele, illetve igénybe
vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a
Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szolgáltatót
semmilyen felelősség nem terheli.
A Nyereményt a nyertes Játékos személyesen, vagy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
(ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú által aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással
meghatalmazott veheti át oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szolgáltatót előzetesen
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értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szolgáltató részére átadja. Ebben az esetben a
nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a
Nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Nyeremény átvételéről kép-,
hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen ÁFFben foglaltak szerint nyilvánosságra hozza. A Szolgáltató kizárja felelősségét azért, hogy a
meghatalmazott a Nyereményt a nyertes Játékosnak átadja-e.
Amennyiben a Nyereményeket a Szolgáltató nem székhelyén adja át, hanem postai úton küldi
meg a nyertes Játékosnak, úgy a Szolgáltató kizárólag magyarországi címre postázza, illetve küldi
meg a Nyereményt, külföldi címre Nyeremény küldését a Szolgáltató nem vállalja. A Szolgáltató a
Nyereményt egy alkalommal postázza, illetve kísérli meg kézbesíteni.
A Nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szolgáltatónál tehetők
meg.
Amennyiben a nyertes Játékos a vele történt kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül, az előre
egyeztetett időpontban a Nyereményt nem veszi át, úgy a Nyereményre szóló jogosultságát
véglegesen elveszíti.
A Nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti
3.10. Közterhek.
A Szolgáltató vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a
Játékost terhelik.
A Nyeremény után a Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja,
és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a
Szolgáltató tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a
szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
3.11. Játékszabályok változtatása.
Szolgáltató a jelen ÁFF, a Szabályzatok és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések,
vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szolgáltató
fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető
személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Portál technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szolgáltatón
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szolgáltató az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
3.12. A Játékból kizártak köre.
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A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a) a Szolgáltató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.)
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói.
3.13. A nyertes Játékos értesítése, kihirdetése.
A nyerteseket a Szolgáltató a Játékra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségeken
(elsődlegesen e-mailben) értesíti a sorsolásokat követő 3 munkanapon belül.
A Szolgáltató a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Portálon teszi közzé
az egyes sorsolások napján.
A Nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a bekért adatok pontos
megadása, valamint a Szolgáltató által egyedileg meghatározott esetekben egy fotó megadása
is.
4. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
A Portál, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése,
valamint a Portálon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek,
valamint minden, a Portálon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb
szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és az OTP Mobil, valamint a Portálon
megjelenített filmek, azok előzetesei, képei, ajánlói esetében a filmek eredeti szerzői
jogosultjai tulajdonát képezi.
A Felhasználó jogosult a Portálon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat
nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából
magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja
a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon
feltünteti az OTP Mobil-t mint a szellemi alkotások jogosultját. A Portál tartalma a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon,
terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Portál látogatása,
használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.
A Portál bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés
céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy
weboldalon nem használhatók fel.
A Portál tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az
a Portálon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének
felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A
jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára
szigorúan tilos a Portálon, vagy a Portálon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek
(jogosulatlan) felhasználása. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az OTP Mobil a jog által
megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait.
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5. AZ ÁFF ELFOGADÁSA
Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással
magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et és az annak részét képező Adatkezelési
szabályzatot és Szabályzatot is.
A nem regisztrált Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el
az ÁFF-et és az annak részét képező Adatvédelmi szabályzatot.
Felhasználók a jelen ÁFF és az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat elfogadásával
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott, továbbá a Portálon megadott és kezelt
személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁFF-nek és az annak részét képező Adatvédelmi
szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára
nézve kötelezőnek fogadta el.
6. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS
6.1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett
formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel,
pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet
biztosítani.
6.2. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem
tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem
tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és
milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy
harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és
egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
6.3. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel,
továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy
a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba
meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a
Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
6.4. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat
rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált
is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért,
adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért
Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.
6.5. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti
feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató
hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása,
sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. –
okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül.
Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei
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a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez
kötődnek.
6.6. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a
Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 100.000,- Ft, azaz
Egyszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét
képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét –
amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg –
a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül
írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a
szándékosan okozott kárra.
6.7. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból
adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges
felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen
megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.
A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató
vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy
egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra
közvetlenül hivatkozhat.
6.8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon található információk esetleges pontatlanságából
vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a Portálon elérhető anyagokra
kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon
található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját
felelőssége.
A Portálon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok
teljességéért, pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
6.9. A Portálon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy a Felhasználó elhagyja a Portált és
azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek
által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat a
Szolgáltató jóhiszeműen eljárva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges
változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a
Szolgáltató az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával
egyetértene.
7. A PORTÁL KARBANTARTÁSA
A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon,
tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.
8. AZ ÁFF MÓDOSÍTÁSA
8.1. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A
módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
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c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel,
gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
8.2. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
ÁFF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül
elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az
ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden,
az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is
alkalmazandó.
8.3. Az ÁFF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a regisztrált Felhasználókat oly
módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró
ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁFF módosításáról és a módosított ÁFF tartalmáról. A
regisztrált Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁFF módosítást a belépés előtt.
8.4. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik
későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló
magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen, úgy a Portál
szolgáltatásait nem jogosult tovább igénybe venni és 15 napos határidőben kérheti regisztrációja
törlését a Szolgáltatótól.
9. SZERZŐDÉSSZEGÉS
Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles
azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó
szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra,
felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár
kiküszöböléséhez felmerült költségekre.
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.1. Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a
rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
10.2. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták
elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
10.3. Jelen ÁFF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő
szerződésnek. Regisztrációjával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁFF
rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.
10.4. A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a
személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés,
továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt
elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
10.5. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez
kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:
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a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2.
munkanap 24:00 órájáig.
10.6. Szolgáltató a jelen ÁFF, a Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések,
vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető
személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.
Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.
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