nyereményjáték telekom ajánlatadással
Hivatalos játékszabályzat

A játék szervezője és lebonyolítója a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.;
a továbbiakban: Magyar Telekom).
Azon Magyar Telekom üzleti ügyfelek, illetve törvényes képviselőjük vagy ezek meghatalmazottjaik, akik
2016. november 15-től december 13-ig a Telekom „Nyereményjáték Telekom ajánlatadással” telefonos
promóciójában érvényesen regisztrálnak, részt vesznek egy játékban, ahol 3 db iPad mini 4 16GB kerül
kisorsolásra.
Azon Magyar Telekom üzleti ügyfelek vehetnek részt a játékban, akiket telefonon felkeres a Telekom
személyes értékesítője és meghallgatnak egy személyre szabott Telekom ajánlatot, majd ezt követően
regisztrálnak a nyereményjátékba, megadják értesítési e-mail címüket. Azon ügyfelek, akik nem
megfelelő e-mail címet adnak meg, nem vehetnek részt sem a játékban, sem a sorsoláson.
A regisztráció időtartama:
2016. november 15 – 2016. december 13.
Nyeremények:
3 db iPad mini 4 16GB
A nyertesek megállapítása
• Időpont: 2016. december 15.
• Helyszíne: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
A nyereményjáték lebonyolításának folyamata
• A számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrált ügyfelek között véletlenszerű
számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
• A nyertest (és szükség esetén a tartaléknyerteseket) a Magyar Telekom a sorsolást követően értesíti a
regisztráció során megadott e-mail címen a nyereményátvétel részleteiről. A nyertes köteles 2 napon
belül visszajelzést küldeni a Magyar Telekom számára.
• A sorsoláson 5 pótnyertest húzunk. A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertes
helyébe. Amennyiben az eredeti nyertes kizárásra kerül, vagy nem veszi át a nyereményét 10
munkanapon belül, a tartaléknyerteseket a sorsolás sorrendjében telefonon értesítjük a nyereményről
és az átvétel részleteiről a nyertes kiesését követő 1 munkanapon belül.
• A játék nyertesei a nyereményeket 2016. december 19-től vehetik át (a kiszállítás futárszolgálaton
keresztül történik). A kiszállítási cím előzetes egyeztetése céljából a Magyar Telekom telefonon veszi
fel a kapcsolatot az ügyféllel.
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Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom
mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.), Magyar Telekom
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a
nyereményjátékot bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve megszüntesse.
A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az, aki a jelen játékszabályzatban írt
feltételeknek nem felel meg, továbbá aki a játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon
veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében harmadik személy a játék tisztességes
lebonyolítását veszélyezteti.
A játékban a Magyar Telekom dolgozói, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek alkalmazottai,
illetve azok hozzátartozói nem vehetnek részt. A játékkal kapcsolatos jogi reklamációt nem fogadunk el.
A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. Egy ügyfél egy regisztrációval vehet részt
a sorsoláson.
A résztvevő az akcióban való regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban
foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárul adatainak kezeléséhez.

A Magyar Telekom Nyrt. a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően,
kizárólag a promóciós játékkal kapcsolatban kezeli. A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a
Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1430, 1412, 06-1/265-9210
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