Peakston nyári nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZATA.
1. A nyereményjáték szervezője
A Peakston nyári nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a : Peakston Kft. (székhely:
1021 Budapest, Budakeszi út 77. Levelezési cím: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090., cégjegyzékszám:
CG 01-09366665, képviselő: Rokszin Attila ügyvezető). adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH- .), a
továbbiakban: "Szervező". A nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával
kapcsolatos egyes feladatokat és adatfeldolgozást a Szervező által megbízott ügynökség, az EffektívArt Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 20.) („Lebonyolító”) látja el.
2. A nyereményjátékban résztvevők köre
2.1. A Nyereményjátékban kizárólag a 2016. Július 11. és augusztus 18. között a www.peakston.hu
weboldalon érvényes árajánlatot kérők vehetnek részt.
A nyereményjátékban a Peakston Kft. És az Effektív-Art Kft. Dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói
nem vehetnek részt.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egyszer játszhat, azaz egy emailcím csak egyszer vehet
részt a Játékban.
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2016. Július 11-én éjfél 00:00 órától, 2016. Augusztus 18-án éjfél 24:00 óráig tart.
4. A nyereményjáték leírása
Kérjen árajánlatot a nyereményjáték időtartama alatt a www.peakston.hu weboldal árajánlatkérő
felületén.
5. Nyeremények
A Szervező a Játékosok között 1 db LG full HD Smart TV (108cm/43”, Wi-Fi) sorsol ki.
A sorsolás időpontja: 2016. Augusztus 19., 15:00 óra.
A Televízió nyertese véletlenszerű, gépi sorsolás útján kerül kisorsolásra.
A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékosok által kitöltött árajánlaton megadott email
címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes
adata pontatlanság vagy változás miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1
próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék
jogosultsága elvész. A Szervező vállalja, hogy emailes próbálkozás esetén az emailes értesítő
kiküldésétől számítva 72 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes
jogosultsága elvész.

A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező a nyereményt a nyertes Játékosnak személyesen,
előzetes egyeztetés után adja át.

Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív
nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, az eredeti nyereménnyel azonos értékben.
A nyereményjáték nyertesének nevét a Szervező a www.facebook.com/peakstonmagyarorszag
oldalon teszi közzé 2016. Augusztus 21-én, 16:00 órakor.
7. Tartaléknyertes
A Szervező a kisorsolt 1 db nyertesen felül további 1 db tartaléknyertest sorsol ki az eredeti gépi
sorsolással megegyező időpontban.
A nyeremény tartaléknyertese abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti
nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és
így kizárásra kerül, avagy lemond nyereményéről.

8. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei
A Szervező a 2016. augusztus 21-i közzétételtől számított 3 napon belül felveszi a kapcsolatot a
nyertes Játékossal, a Játékos árajánlatkéréskor megadott elérhetőségein. Szervező a nyereményjáték
végét (2016. Augusztus 18. ) követő 20 napon belül vállalja Szervező a nyeremény átadását
Játékossal egyeztetett időpontban.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása
a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési
kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul,
úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem felróható.

9. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül
fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot
szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a
nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok
elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal
okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja
minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni,
mert az árajánlatkérésen megadott személyes adatai nem valósak vagy hibásak. A Játékos hibás
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy
ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.
A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes
körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos
Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
10. Általános rendelkezések
A Játékosok az árajánlat kitöltésével és elküldésével együtt jelen Hivatalos Játékszabály
rendelkezéseit is elfogadják.
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően tárolja és kezeli.
A Szervező a Játékos által tudomására hozott adatokat marketing célokra felhasználni jogosult,
amihez Játékos a játékban való részvétellel hozzájárulását adja.
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a
Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, a bejelentett adatfeldolgozót.

Budapest, 2016.07.06

