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BEVEZETÉS 
 
  
 
* A Goplay szolgáltatáson futó minden kampányt az Xplora Technologies AS valósít meg és támogat. 
Bár a szolgáltatás elindítható az Apple applikációból is, az Apple Inc. nem támogatója a Goplay 
szolgáltatás keretei között megvalósított kampányoknak. 
 
  
 
Üdvözöljük az XPLORA Technologies AS, cégjegyzékszám: 916 752 628 (továbbiakban: „XPLORA”, 
„Xplora” vagy „mi”) szolgáltatásai világában. A jelen Szolgáltatási Feltételek (“Szolgáltatási Feltételek, 
„Feltételek” vagy „SzF”) szabályozzák az Ön és az XPLORA (beleértve anyavállalatait, leányvállalatait, 
képviselőit, tagvállalatait, vezetőit és igazgatóit, „XPLORA”, „Xplora” vagy „mi”) között fennálló 
jogviszonyt az  XPLORA által nyújtott összes vagy bármely szolgáltatáshoz történő hozzáférés és 
használat tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan az XPLORA által fejlesztett és/vagy kiadott 
játékokat, az XPLORA és a fenti játékok weboldalait és egyéb olyan szolgáltatásait, mint applikációk 
vagy a fenti szolgáltatások vagy az XPLORA által a jelen Szolgáltatási Feltételekkel nyújtott bármely más 
szolgáltatásainak bármely más közösségi funkcióit (továbbiakban: „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások 
bármely részének letöltésével, telepítésével, elérésével vagy használatával Ön arról nyilatkozik, hogy 
megértette és elfogadta a jelen Feltételeket és magára nézve kötelezőnek tartja azokat. Amennyiben 
nem ért egyet a jelen Feltételekkel, nem érheti el illetve nem használhatja a Szolgáltatásainkat. 
 
Amennyiben még nem töltötte be a 18. életévét, szülői vagy gondviselői hozzájárulás feltételével 
használhatja a Szolgáltatásainkat. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az itt leírt vetélkedő különböző országok különböző piacaira vonatkozik. 
 
A jelen feltételeket módosíthatjuk a módosított változat(ok) weboldalunkon vagy a megfelelő 
Szolgáltatás(ok) kiegészítő feltételei között történő megjelentetése formájában. A Szolgáltatások a 
módosított változatok megjelentetése utáni használatával Ön megerősíti, hogy a módosított 
Feltételeket elfogadja. Amennyiben a módosítások bármelyikével nem ért egyet, köteles azonnal 
felhagyni a Szolgáltatás igénybevételével. 
 
Korlátozott Licensz 
 
A jelen Feltételek és minden más vonatkozó XPLORA szabályzat Ön általi elfogadása és betartása 
esetén nem-kizárólagos, át nem ruházható, tovább nem engedményezhető, visszavonható, (az alábbi 
korlátozások szerint) korlátozott engedélyt adunk Önnek Szolgáltatásaink személyes (azaz nem 
kereskedelmi) szórakoztatási célokra történő elérésére és igénybevételére. Ön ezennel elfogadja, hogy 
Szolgáltatásainkat semmilyen más célra nem veszi igénybe. Egyben elfogadja, hogy minden vonatkozó 
jogszabályt betart a Szolgáltatás elérése vagy igénybevétele során. Az XPLORA és Engedélyezői 
fenntartják az összes jelen dokumentumban szereplő jogot. 
 
Korlátozások 



 
Ön hozzájárul a Szolgáltatás(ok)kal kapcsolatos alábbi licenszkorlátozásokhoz: 
 
Ha még nem töltötte be a 18. életévét vagy az Önre területileg érvényes szabályozás szerint nem 
minősül nagykorúnak, nem érheti el illetve veheti igénybe a Szolgáltatásokat szülői vagy gondviselői 
engedély nélkül. 
Nem veheti igénybe a Szolgáltatás(ok)at kereskedelmi céllal. Ettől eltérni csak az XPLORA hivatalos 
képviselőjének írásos engedélyével lehetséges. 
Nem veheti igénybe Szolgáltatásunkat/sainkat reklám vagy hirdetés céljával, beleértve, de nem 
kizárólagosan a célzottan vagy nem célzottan küldött körleveleket, levélszemetet, ismétlődő 
üzeneteket. 
Nem hozhat létre Fiókot más nevében, kivéve, ha szülője vagy gondviselője. 
Nem hozhat létre Fiókot téves vagy hamis adatokkal. 
Nem adhatja bérbe, adhatja el vagy ajándékozhatja el a Fiókját vagy Fiókkal kapcsolatos információkat 
vagy Virtuális komponenseket. 
Nem értékesíthet vagy ruházhat át díjakat és jutalmakat, amelyek a Szolgáltatás(ok)kal kapcsolatosan 
jutottak birtokába más természetes vagy jogi személynek az XPLORA kifejezett hozzájárulása nélkül. 
Elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem: 
 
tanúsít a Szolgáltatás(ok) vagy a jelen Feltételek szellemével vagy szándékával ellentétes és/vagy annak 
nem megfelelő magatartást. 
A Szolgáltatások igénybevétele a következők betartása esetén lehetséges: 
 
Peter Rabbit 2: The Szökevény 
 
Kampány időtartama 
 
A Peter Rabbit 2 kampány 2020. március 16-tól 2020. április 30-ig tart. A résztvevő 2020. április 30-án 
éjfélig válhat jogosulttá díjra. 
 
Általános szabályok 
 
A Peter Rabbit 2: A szökevény kampány 2020. április 30. csütörtöki nappal ér véget. 
A Peter Rabbit 2: A szökevény kampányra történő jelentkezéssel minden felhasználó 3 (három) XPLORA 
Érmét kap. 
A kampány során azon regisztrált #GOPLAY felhasználók, akik jelentkeztek a Peter Rabbit 2 kampányra 
1 (egy) Répát kapnak 1,000 lépésenként. Minél több Répával rendelkezik az Online Eredményjelzőn, 
annál jobb helyezést ért el! Maximum napi 20 Répát gyűjthet. 
A kampány során azon #GOPLAY felhasználók, akik jelentkeztek a Peter Rabbit 2 kampányra 
rendszerint 1 (egy) XPLORA Érmét kapnak 1,000 lépésenként. 
Minden hétfőn az Online Eredményjelzőn szereplő első 10 játékos az alábbiak szerint díjat nyer. Ha Ön 
az első 10 között van, el kell küldenie a #GOPLAY-re regisztrált telefonszámát, teljes nevét és címét a 
goplay@myxplora.com címre, hogy a díját elküldhessük. 
Tilos az XPLORA Órát közlekedési eszköz igénybevételével, például gépkocsival, motorkerékpárral stb. 
(kivéve kerekesszékkel) vagy ahhoz rögzítve használni. Szintén tilos az XPLORA Órát állatokhoz, például 
kutyához vagy macskához rögzíteni tisztességtelen előnyszerzés céljából. Az XPLORA Órát a Játékos 
rendeltetésszerűen, a csuklóján köteles viselni. 
 
A győztes kiválasztása 
 
A kampány során minden hétfőn az Online Eredményjelző első 10 helyét elfoglaló játékosok 
mindegyike teljesítményük szerint három (3) szintre sorolva az adott kihívás az XPLORA weboldalon 



található leírásának megfelelő díjat nyer: XPLORA 4k Akciókamera és exkluzív Peter Rabbit 2: A 
szökevény ajándéktárgy. 
 
Az alábbiakban található a teljesítmény szerinti három (3) szint és a kapcsolódó díjak, ahogy a Peter 
Rabbit 2 oldalon is látható: 
 
1. hely: XPLORA's 4K Akciókamera 
2.-4. hely: PETER RABBIT 2 Fejhallgató 5. – 10. hely: PETER RABBIT 2 GRow Ceruza 
 
Jelentkezés díjra 
 
A heti győztesek (mindenki az első 10 helyen) az alábbiak a goplay@myxplora.com címre történő 
megküldésével igényelheti a díját. 
 
#GOPLAY név és telefonszám 
Twitter és/vagy Instagram név (amennyiben rendelkezik ilyennel). A nyertes teljes neve. A nyertes 
teljes címe. A nyertesek kapnak egy visszaigazolást az XPLORA egy képviselőjétől, és ezzel megkezdődik 
az adott címre a díjak kipostázása. Amennyiben a résztvevő a díjat nem igényli az XPLORA marketing 
teamtől a goplay@myxplora.com címen tizenöt (15) munkanapon belül, elveszíti a jogosultságát a 
díjra, és azt egyáltalán nem vagy egy másik nyertesnek adják ki. Az XPLORA a nyertesek Twitter és/vagy 
Instagram nevét használja marketing célokra a közösségi médiában. Kérheti ennek mellőzését a 
goplay@myxplora.com címre küldött emailben. 
 
Díjinformációk 
 
A díjak nem ruházhatók át és nem válthatók át pénzdíjra. 
A díjak nem visszaválthatóak vagy cserélhetőek ki más termékre. 
A díjakról készült képek csak illusztrációk, és nem a díj pontos megjelenítései. 
Amennyiben nincs elég résztvevő, csak azon helyezések kapnak díjat, amelyet játékos tölt be. A 
fennmaradó díjak ezután a #GOPLAY Áruházba kerülnek, ahol megvásárolhatóak XPLORA Érmékkel. 
 
Hogy kell csatlakozni 
 
A Peter Rabbit 2: A szökevény kampányban történő részvételhez regisztrált #GOPLAY felhasználónak 
kell lenni és csatlakozni kell a Peter Rabbit 2: A szökevény kampányhoz a #GOPLAY weboldalon. 
Lépéseket kell gyűjteni az XPLORA Óra vagy Csuklópánt segítségével: minden ezer (1000) az XPLORA 
adatbázisban regisztrált lépéssel (1) XPLORA Érmét gyűjt. A lépések számának kiszámításánál az egyén 
lépéshosszát vesszük alapul. Az XPLORA nem vállal felelősséget a lépések számának rögzítésében 
tapasztalt esetleges pontatlanságokért. 
 
A maximálisan teljesíthető lépésszám 20,000 naponta, ami 20 XPLORA Érmének felel meg. További 
XPLORA Érmét nem lehet nyerni a napi 20,000 lépés elérése után az adott napon belül. 
 
Az XPLORA’s #GOPLAY kampányban való részvétel az XPLORA portálon keresztül történő 
visszaigazolását követően a felhasználó három (3) XPLORA Érmét kap a kihívásban történő részvételért, 
és azonnal megkezdheti a versengést az Online Eredményjelző első helyeiért. 
 
Az Online Eredményjelző frissítésre kerül minden egyes alkalommal, amikor egy új magas pontszám 
kerül regisztrálásra. Az eredmények azonnal megjelenítésre kerülnek és elérhetőek lesznek az XPLORA 
dashboard-on. A helyezés XPLORA Érme ikonként jelenik meg a profilfotó vagy avatar mellett. 
 



Minden hétfőn közép-európai idő szerinti délben az XPLORA bejelenti a nyerteseket a #GOPLAY 
Instagram és Twitter profilokon. 
 
A díjak a lehető leggyorsabban kiszállításra kerülnek a díjigénylésben megadott címekre. Amennyiben 
címe várhatóan megváltozik április 30. előtt, legyen szíves frissíteni azt minél előbb, hogy időben 
feldolgozásra kerülhessen! A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel a díjak kiszállítása több időt vehet 
igénybe. 
 
Tulajdonjog 
 
Szellemi termékekhez fűződő jogok 
 
A Szolgáltatások és minden azokhoz fűződő tulajdon- és egyéb jog illetve érdekeltség az Xplora illetve 
Engedélyezői tulajdonát képezik és fogják képezni a jövőben. Ebbe beleértendő korlátozás nélkül 
minden játék, mobilapplikáció, szoftver (beleértve a szerverszoftvereket), weboldal, cím, karakter, 
játékosok karakternevei és profiljai, történet, dialógus, animáció, műalkotás, koncepció, tartalom, 
hang és hangeffektus, zeneszám, vizuális effektus, működési mód, dokumentáció, morális jog, rögzített 
játékok és játszmák, továbbá Virtuális komponensek, amelyek a Szolgáltatások keretei között 
megjelennek és/vagy onnan származnak azok rendelkezésre bocsátott, szerzett vagy vásárolt 
mivoltától függetlenül. 
 
Felhasználói fiók 
 
A Szolgáltatás legfontosabb funkcióinak eléréséhez létre kell hoznia egy XPLORA fiókot („Fiók”). A Fiók 
létrehozásával vagy fiókadatainak frissítésével elfogadja, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad 
meg és azokat a változások szerint mindig frissíti. A Fiók használatát nem engedheti át másnak (kivéve 
szülőnek, gondviselőnek). Ha okkal feltételezi, hogy a Fiókjához jogosulatlanul történt hozzáférés és 
így adatai elveszthették hitelességüket, azonnal köteles értesíteni az XPLORA-t. Azonnal értesítse az 
XPLORA-t, ha valaki az XPLORA nevében jelszavát vagy személyes adatait (nevét, címét vagy 
telefonszámát) el akarja kérni. Az XPLORA munkavállalói soha nem fogják személyes adatait kérni. 
Elfogadja, hogy meggyőződhetünk az ön által megadott adatok helytállóságáról, beleértve a szülő vagy 
gondviselő elérhetőségeit. 
 
Az XPLORA jogai az adatainak felhasználására 
 
A jelentkezők személyes adatait az XPLORA az 1998-as Adatvédelmi tv. és a 2018-as GDPR 
követelményei szerint közvetlenül vagy megbízottja által gyűjti, tárolja, kezeli. 
 
A személyes információkat az XPLORA közvetlenül vagy megbízottja által arra a célra használja, hogy 
levezesse a Versenyt a jelen dokumentumban foglaltak szerint és nyilvánoságra hozza a nyertesek 
nevét, a díjat vagy díjakat eljuttassa a versenyben résztvevő és a díjakra jogosulttá váló versenyzőkhöz. 
A nyertesek információi átadásra kerülhetnek az XPLORA megbízottjainak és a Verseny 
lebonyolításában résztvevő harmadik fél szolgáltatóknak, beleértve a Versenyadminisztrátort, a díj 
szállítóját és a kiszállításban résztvevőket. 
 
A jelentkező személyes adatai csak akkor használhatóak fel az XPLORA marketing céljaira vagy a 
jelentkező által választott más célokra, ha a jelentkező úgy döntött, hogy szeretne további marketing 
célú levelet kapni az XPLORA-tól. Amennyiben a jelentkező nem szeretne több üzenetet kapni az 
XPLORA-tól, a minden XPLORA marketing emailben megtalálható leiratkozás gombra kattintva 
leiratkozhat. 
 



A Verseny lebonyolításával kapcsolatosan szerződtetett partnerein és harmadik fél beszállítóin kívül az 
XPLORA más harmadik félnek nem adja át a jelentkező adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. 
 
Az XPLORA Adatvédelmi Szabályzata minden a Versennyel kapcsolatos adatkezelésre alkalmazandó. Az 
Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: https://shop.myxplora.co.uk/pages/privacy-
policy 
 
Az XPLORA fenntartja a jogot a nyertesek teljes nevének, fotójának, képmásának és lakhelyéül szolgáló 
országának nyilvánosságra hozatalára a Verseny illetve a díjátadó népszerűsítése érdekében az 
XPLORA által szabadon megválasztott médiumokban a Verseny záródátumát követő egy évig. 
 
A nyertesek elfogadják, hogy az észszerűség keretei között részt vesznek a Verseny népszerűsítésében 
az XPLORA igényei szerint és hogy az XPLORA a Versennyel kapcsolatosan nyilvánosságra hozhat róluk 
képeket/nyilatkozatokat. 
 
General 
 
Az XPLORA nem vállal felelősséget a technikai okokból hibásan felvett vagy elveszett regisztrációkért 
és igényekért. A hiányos regisztráció nem jogosít részvételre. 
A díjak nem válthatóak más díjra vagy pénzdíjra, kivéve egyes az XPLORA által nem befolyásolható 
események esetén. Az XPLORA fenntartja a jogot egy másik azonos vagy nagyobb értékű alternatív díj 
felajánlására. A díjban csak a nyertes részesülhet, kivéve, ha az XPLORA ettél eltérő eljáráshoz 
hozzájárult. 
Amennyiben az XPLORA által az észszerűség határain belül nem befolyásolható körülmények merülnek 
fel illetve ha a verseny vagy a díjak odaítélésének megfelelő lebonyolítását ténylegesen vagy 
esetlegesen befolyásoló csalás, visszaélés és/vagy (emberi vagy számítógépes) hiba történik, és csak 
abban az esetben, ha a körülmények ezt elkerülhetetlenné teszik, az XPLORA fenntartja a jogot, hogy 
a versenyt vagy a jelen feltételeket bármely stádiumban felfüggessze vagy módosítsa, de mindig 
törekedni fog, hogy minimalizálja ennek a résztvevőt érintő hatását, hogy szükségtelenül ne okozzon 
csalódást. 
Az XPLORA és megbízottjai fenntartják a jogot, hogy egyoldalúan ne vegyék figyelembe, a 
jelentkezésből vagy a részvételből kizárják azon jelentkezőket, akik esetén úgy látják, hogy a Verseny 
lebonyolításának egyes elemeivel visszaélnének vagy befolyásolni próbálnák azokat illetve 
amennyiben cselekedeteiket úgy ítélik meg, hogy azok a jelen Feltételeknek nem felelnek meg. 
Az XPLORA fenntartja a jogot, hogy a jelentkezéseket ellenőrizze, beleértve, de nem kizárólag a cím és 
személyi azonossági adatok bekérését (amelyeket a jelentkezőnek két (2) munkanapon belül meg kell 
adni) és, hogy megtagadja egy díj átadását vagy visszavonja a díjra való jogosultságot és/vagy 
megszűntesse a résztvevő részvételét a versenyben, amennyiben a jelen feltételek vagy a versennyel 
kapcsolatos bármely instrukció megsértésének alapos gyanúja merül fel illetve ha a résztvevő 
tisztességtelen előnyt szerzett jogtalan eszközökkel. 
Az XPLORA hozza a végső döntést, amelyek kötelező érvényűek, amely kitétellel kapcsolatosan vitát 
nem folytat. 
A termékekkel és kereskedőkkel kapcsolatos márkanevek, logók és nevek a megfelelő tulajdonosok 
tulajdonát képezik. 
Az XPLORA nem vállal felelősséget az alábbiakért: 
az XPLORA vagy bármely résztvevő részéről vagy részére küldött kommunikáció esetén felmerülő hiba, 
mulasztás, kimaradás vagy késedelem, amelynek oka a kommunikációs rendszerek vagy vonalak, 
számítógépes rendszerek vagy szoftverek, internetszolgáltatók, hálózati túlterheltség, a kommunikáció 
eltulajdonítása, megsemmisülése vagy ahhoz illetéktelen hozzáférés, számítógépes rendszerek vagy 
más a verseny lebonyolításához szükséges berendezések technikai vagy más problémája, téves vagy 
hiányos információ (az előbbi okokra visszavezethetően vagy más okból). a díjak késedelmes 
kézbesítése vagy annak elmaradása. 



A jogszabályokban megengedett teljes mértékig, az XPLORA illetve partnerei és megbízottjai és 
munkavállalóik (az „érintett felek”) elhárít minden felelősséget bármelynemű kár iránt (beleértve a 
káreseményeket, követeléseket, sérüléseket, költségeket és kiadásokat), amelyet a jelentkező a 
Versennyel vagy a Díjjal kapcsolatosan elszenved, az XPLORA gondatlanságából bekövetkező haláleset 
vagy személyi sérülés kivételével: 
közvetlen, gazdasági vagy közvetett veszteség, az éritett fél gondatlanságából bekövetkező veszteség, 
személyi sérülés vagy haláleset iránti felelőssé. 
A Verseny és a feltételek tekintetében az angol törvények az irányadóak, a Versennyel kapcsolatos 
bármely jogvita kizárólagosan az angol és wales-i bíróságok joghatósága alá esnek. 
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