JÁTÉKSZABÁLYZAT
A TCT Mobile Europe S. A. S. Magyarországi Kereskedelmi Képviselet „EFOTT napijegy a
Telekom üzletben vásárolt alcatel A5 led készülékekhez”
promóciójának hivatalos Részvételi Feltételei és Játékszabályzata
1. A promóció szervezője
Az „EFOTT napijegy a Telekom üzletben vásárolt alcatel A5 led készülékekhez”
promóció (a továbbiakban: "PROMÓCIÓ") szervezője a TCT Mobile Europe S. A. S.
Magyarországi Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca
2. Infopark D. ép. .; adószám: 22306524-1-43; cégjegyzékszám: 01 12 073796 ), és a
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt 55; adószám:
10773381-2-44; cégjegyzékszám CG 01-10-041928) továbbiakban: "Szervezők". A
Promócióval kapcsolatos adatkezelést a Magyar Telekom végzi. A Promócióhoz
kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhelye:
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. cégjegyzékszáma: 01-09-267926, adószáma:
10571086-2-44, a továbbiakban: "Lebonyolító") valamint a EFOTT Kft. (székhely:
1134 Budapest, Dózsa György út 150. cégjegyzékszám: 01 09 901812, adószám:
14391738-2-41) végzi, mint a Promócióban a Szervező közreműködői.
A promóció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH120591/2017

2. A Promócióban résztvevő személyek
2.1. A Promócióban részt vehet minden 18 év feletti, cselekvőképes, magyarországi
lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
természetes személy (a továbbiakban: "Vásárló"), aki a Promóció Időtartama alatt
alcatel A5 led készüléket vásárol valamely Magyar Telekom üzletben, vagy a
Magyar Telekom hivatalos webshopjában.
2.2. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, a Magyar Telekom
Nyrt. kiskereskedelmi munkavállalói, illetve a Promóció szervezésében vagy
lebonyolításában bármilyen módon közreműködő gazdálkodó szervezetek,
ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és mindezen személyek
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Promócióban résztvevő termékek:
Kizárólag a Szervező által Magyarország területén forgalmazott, a Magyar Telekom
Nyrt. kiskereskedelmi hálózatában illetve a Magyar Telekom hivatalos webshopján
kapható alábbi alcatel márkájú termék:
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alcatel A5 led mobiltelefon
A Magyar Telekom üzletek listáját itt találja:
http://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso
A Magyar Telekom weboldala
http://www.telekom.hu/
4. A Promóció időtartama
A Promóció 2017. június 01. 00 óra 00 perctől a készlet erejéig, de legfeljebb 2017.
június 30. 23 óra 59 percig tart („Promóció Időtartama”). A Promócióban kizárólag
csak a 2017. június 01-től 2017. június 30-ig tartó időszakban történt vásárlások
vesznek részt.
5. A Promóció menete
Vásároljon alcatel A5 led mobiltelefont a promóció időtartama alatt valamely
résztvevő Magyar Telekom üzletben vagy a www.telekom.hu weboldalon. A vásárlást
követően - amennyiben Vásárló benne van az első 500 érvényes vásárló között –
Lebonyolító telefonon és/ vagy elektronikus üzenetben 10 munkanapon belül értesíti
Vásárlót az ajándékra való jogosultságról.
Vásárlót az ajándék EFOTT fesztivál napijegyre kizárólag abban az esetben jogosult,
amennyiben az értesítést követően, megadott határidőn belül az
alcatelA5@alcateljatek.hu ügyfélszolgálati e-mail címre megküldi személyes adatait
(teljes név, születési idő), személyi igazolvány számát, illetve megjelőli, hogy mely
napra igényli az EFOTT napijegyet.
Egy Vásárló annyi EFOTT fesztivál napijegyre válik jogosulttá, ahány darab alcatel A5
led készüléket vásárol a promóciós időszakban és amelyek vásárlásokkal benne van az
első 500 vásárló között.
Vásárló adatinak megküldését követően minden esetben visszaigazolást kap arról,
hogy szükség van-e hiánypótlásra az adatait illetően. Vásárlónak egyszeri
hiánypótlásra van lehetősége, melyre a felhívástól számítva 2 naptári nap áll
rendelkezésre. Amennyiben a hiánypótlás megadott határidőn belül nem történik
meg, Vásárló az ajándék EFOTT fesztivá napijegyre a továbbiakban nem jogosult.
A Vásárló személyes adatai megadásával önkéntesen elfogadja jelen
Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és kifejezetten hozzájárul a fenti
személyes adatai promóció alatti kezeléséhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Vásárló által megadott adatok (pl. személyi
igazolvány szám) utóbb valótlannak bizonyulnak, nem egyeznek a jegyátvétel során
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bemutatott okmány adataival, úgy ennek minden következményét a Vásárló viseli és
Pályázata érvénytelennek minősül.
Amennyiben a jogszerűen, webshopban történő vásárlástól valaki határidőn belül
eláll, úgy az ajándék Efott belépőjegytől elesik, és még ha a belépőjegyet elektronikus
formában meg is kapja, az tényleges belépésre a rendezvényen nem jogosítja!
A Szervező nem ajánlja a Promócióban való részvételt harmadik személy által
regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált email címet vesz igénybe a Vásárló, a Promóció kezdete előtt javasoljuk, hogy kérje a
jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya
miatti következményekért kizárólag a Vásárló felelős, a Promóciókal kapcsolatos, email postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők,
valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség
nem terheli.
A Szervezők kizárják a felelősséget a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy
software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy
elkésett elektronikus üzenetekért. A szükséges adaokat tartalmazó e-mail
elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
6. Ajándék

A Promóció időtartama alatt 500 db EFOTT Fesztivál 2017 napijegyért pályáznak a
Vásárlók. A napi jegyek kizárólag a 2017-es EFOTT fesztivál helyszínén, a regisztráció
során egyeztetett napon jogosítanak belépésre, másik napra nem cserélhetők és nem
átruházhatók.
Az érvényes Vásárlóknak az emailes adatmegadás során szükséges megadniuk a
személyi igazolvány számukat is, amely a későbbiekben nem módosítható. Egy
napijegy egy fő belépésére jogosít, tovább nem értékesíthető és készpénzre nem
váltható.
Amennyiben a Vásárló nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek s így
kizárásra kerül, vagy amennyiben a regisztráció teljességéhez szükséges adatokat
nem küldi meg a rendelkezésre álló időn belül, úgy jogosultságát a belépő jegyekre
elveszti, helyét az időben utána követő érvényes Vásárló veszi át.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
promócióból kizárja azt a Vásárlót, aki a Promóció során bizonyítottan a promóciós
email cím feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más
csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
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A promóció ideje után esetlegesen megmaradó belépőjegyeket a Szervező másnak
nem ajánlja fel, az adott nyeremény a Szervezőnek visszaszállításra kerül.

7. Belépőjegyek átvétele
A Szervező az EFOTT belépőjegyek megszerzésével kapcsolatos tudnivalókról emailben értesíti az érvényes Vásárlókat, amelyre választ kér tőlük a tájékoztató e-mail
kiküldését követő 2 naptári napon belül.
7.1 A belépőjegyeken kívül minden egyéb felmerülő költség az ajándékra jogosult
Vásárlót terhelik (pl. utazás költsége).
7.2 Az érvényes Vásárló köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval
a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében.

8. Információ a Promócióról
A
Promócióval
kapcsolatos
információk
megtalálhatóak
a
www.facebook.com/AlcatelmobileHungary Facebook oldalon, a Magyar Telekom
weboldalán
(https://www.telekom.hu/lakossagi/keszulekek/akcioskeszulekek/AlcatelA5led ) és további online hirdetésekben. Információ kérhető az
alcatelA5@alcateljatek.hu
e-mail
címen
illetve
a
www.facebook.com/AlcatelmobileHungary hivatalos Facebook oldalán üzenet
formájában.
A teljes részletességű információk és a Promóció jelen hivatalos Játékszabályzat a
www.facebook.com/AlcatelmobileHungary hivatalos Facebook oldalán jelennek
meg. A Promócióval, illetve a belépőjegyekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a
Lebonyolító ügyfélszolgálatát a Promóció teljes Időtartama alatt az ügyfélszolgálati
információs elérhetőségeken. A Szervező a Promócióval kapcsolatos elsődleges
kommunikációs felületként a www.facebook.com/AlcatelmobileHungary hivatalos
Facebook oldalát tekinti, így bármely módosítás vagy változás ezen a felületen
érhető el.
9. Adó- és járulékfizetési kötelezettség
A belépőjegyekkel kapcsolatban az érvényes Vásárlókat SZJA és egyéb adó és
járulékfizetési kötelezettség nem terhelik, az azokkal kapcsolatban esetlegesen
felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.
12. Vegyes rendelkezések
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12.1. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, és alkalmazottai a belépőjegyek hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják. Az érvényes Vásárló ilyen igényét jogszabályi keretek
között a belépőjegyek szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben
érvényesítheti.
12.2. Vásárló kizárólagosan saját döntése alapján, saját felelősségére vehet részt az
EFOTT fesztiválon, Szervező, Lebonyolító kizárja felelősségét minden, az eseményen
tanúsított magatartásért és vis major helyzetekért
12.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt belépőjegyeken
túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi belépőjegyet oszt ki, amennyi a jelen
Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.
12.3 A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező és annak
anyavállalata, valamint a Promócióban résztvevő üzletek, továbbá mindezek
tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
12.4 A Vásárlók által küldött elektronikus üzenetek hiányosságáért/hibájáért (pl.
név- vagy személyi igazolvány szám, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem
a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek
bekövetkezésekor nem köteles a belépőjegyek átadására.
12.5 A belépőjegyek másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen
módon nem értékesíthetők tovább.
12.6 A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az e-mail címet
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát
amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Vásárlók
téves rendszerüzeneteket kapnak, a sikeres/nem sikeres státuszukat, stb. illetően,
úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem
vállal.
12.7 Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a kiszolgáló e-mail
szerverek rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt
az nem vagy korlátozottan használható.
12.8. A Vásárlók a részvétellel elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely
megtalálható a www.facebook.com/AlcatelmobileHungary hivatalos Facebook
oldalán, valamint az Adatvédelmi Feltételeket, amely megtalálható a
www.facebook.com/AlcatelmobileHungary hivatalos Facebook oldalán.
12.9. Szervezők fenntartjá a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor
megváltoztathassa vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
12.10. A jelen Promócióra és Játékszabályzatra irányadók a hatályos magyar
jogszabályok.
12.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel
bármely Vásárlóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a
Vásárlótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Vásárlót és a belépőjegy átadását. A
tisztességtelen magatartást tanúsító Vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak
okoztak.

5

6

Kelt: Budapest, 2017. június 01.
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