
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

„ZONE NYERŐ HÓNAP” megnevezésű sorsolásos játék 

A játék rövid leírása. 
A játék Szervezője nyereményjátékot hirdet 2019. május 25. 8:00 és 2019. június 28. 10:00 
közötti időtartamban „ZONE Nyerő Hónap” elnevezéssel a jelen Részvételi Feltételek és 
Játékszabályzat rendelkezései szerint (továbbiakban Játékszabályzat). 

A játék akképp zajlik, hogy a fenti időszakban ZONE Bevásárlóparkban bruttó 10.000. 
(tízezer) forint összeget meghaladó összegben vásárlók a vásárlásról kapott bizonylat AP-
kódját és a lentebb megjelölt személyes adataikat az alábbi URL címen található chatbotba 
feltölthetik saját internet hozzáférési pontjukról, ekképp regisztrálnak a Játékba és jogosulttá 
válnak az érintett regisztrációs időszak végét lezáró sorsoláson való részvételre. 

https://www.messenger.com/t/zonebevasarlopark 

(továbbiakban Játék). 

A játék szervezője és lebonyolítója. 
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 
2., adószám: 18522361-2-44, képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, 
Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307, képviseli: Boka 
Krisztina és Borbély Miklós együttesen) (továbbiakban Szervező). 

A játék Szervezője a játék lebonyolításával az alábbi személyt bízza meg. 

Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., 
cégjegyzékszám: 01-09-939082; képviseli: Barna Tamás ügyvezető önállóan) (továbbiakban 
Lebonyolító). 

A játék időtartama és helyszínei. 
2019. május 25. 8:00 és 2019. június 28. 10:00. 

A játék on-line felületen zajlik a https://www.messenger.com/t/zonebevasarlopark 
 URL cím chatbotjában. 

Részvételi feltételek. 
A játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki valós Facebook 
regisztrációval rendelkezik és ezen valós Facebook profilján keresztül vesz részt a játékon, 
akképp, hogy a fent jelzett időszakban bruttó 10.000. (tízezer) forintot meghaladó összegben 
vásárolt a ZONE Bevásárlópark bármelyik üzletében, továbbá regisztrált a jelen 
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szabályzatban megjelölt URL címen a lentebb jelzett személyes adatainak megadásával 
(továbbiakban Játékos). 

Az olyan személyek, akik csak Messenger regisztrációval rendelkeznek a játékban nem 
vehetnek részt. 

Az a Játékos, aki többszörösen vagy hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan 
előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét 
bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését 
megsérti, a Játékból kizárásra kerül. 

A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a 
Lebonyolító kizárják. 

A Játékban nem vehetnek részt a Játék szervezőjének és lebonyolítójának tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a 
lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 
dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

A játék menete, ajándékok kisorsolása. 
A játék 4 (négy) egymástól különböző regisztrációs időszakból áll; minden regisztrációs 
időszak végén a játék Lebonyolítója egy-egy nyertest és két-két Tartaléknyertest sorsol ki a 
Játékosok közül. 

Regisztrációs időszakok: 

2019. május 25. 8:00 – 2019. június 07. 9:30; 

2019. június 7. 10:00 – 2019. június 14. 9:30; 

2019. június 14. 10:00 – 2019. június 21. 9:30; 

2019. június 21. 10:00 – 2019. június 28. 9:30. 

A regisztrációs időszakok elbírálása tekintetében a Játék lebonyolítójának szerverórája az 
irányadó. 

A Játékos regisztrációja csak a regisztrációs időszak végét lezáró sorsoláson jogosít 
részvételre, ezt követően a regisztráció a következő regisztrációs időszakban nem kerül 
felhasználásra, amennyiben a Játékos a következő regisztrációs időszakban is részt kíván 
venni, úgy a következő időszakban is regisztrálnia kell, azzal, hogy egy AP kód csak egy 
regisztrációhoz használható fel. 

A játékos a regisztrációs időszakban a ZONE Bevásárlópark bármelyik üzletében 2019. május 
25. és 2019. június 28. napja közötti bruttó 10.000. (tízezer) forintot meghaladó vásárlás 
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bizonylatának AP kódjának feltöltésével és a lentebb részletezett személyes adatainak 
megadásával vehet részt; a kód feltöltése és a lentebb jelzett személyes adatok megadása 
minősül regisztrációnak. 
Az AP kód az adóügyi ellenőrző egység és egyben a pénztárgép egyedi azonosító száma és 
vásárlási bizonylat alján található. 

Amennyiben a Játékos bármely kereskedőtől AP kód nélküli bizonylatot kap, a 
nyereményjátékban akkor sem vehet részt, ha a bizonylat-kiállítás egyébként jogszerűtlen; 
ilyen esetre tekintettel a játék Szervezője, vagy Lebonyolítója kompenzációt semmilyen 
jogcímen nem nyújt. 

A Játékban a regisztráció során a Játékos az alábbi adatait adja meg: 

• Név, melynek külön beküldésére nincs szükség, amennyiben az a profilból 
megállapítható; 

• a Facebook-profil adatai; 

• Elektronikus levélcím; 

• Telefonszám (opcionális). 

A Játékban nyertes személy külön, elektronikus levélben a lakó-, vagy kézbesítési helyét is 
köteles megadni a nyeremény kézbesítése érdekében. 

A játék Szervezője és Lebonyolítója a személyes adatok pontosságát és helyességét nem 
ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen 
jogcímen. 

A Játékban a sorsolásokra az alábbi időpontokban kerül sor. 

• 2019. június 07. 10:00; 

• 2019. június 14. 10:00; 

• 2019. június 21. 10:00; 

• 2019. június 28. 10:00. 

A sorsolásokat a Játék Lebonyolítója intézi és bonyolítja le. 

A sorsolások helyszíne: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 

A sorsoláson közjegyző nem működik közre. 

A sorsolás nem nyilvános. 
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A sorsolás szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, történnek 
a www.random.org internetes oldal igénybevételével. 

Az egyes sorsolásokon minden alkalommal egy darab kerül kisorsolásra az alábbi 
nyereményből: 

• utalvány bruttó 107.600. forint értékben, amely beváltható hétvégi pihenésre prémium 
szobában kettő fő részére kettő éjszaka időtartamban és prémium kétágyas szobában 
félpanzióval hétvégi részvétellel a Thermal Hotel Visegrad Superior szállodában. 

Az utalvány beváltásának pontos részleteit a Thermal Hotel Visegrad Superior határozza meg. 

A Játékos más nyereményre való kicserélésére, készpénzzel, vagy egyéb utalvánnyal történő 
helyettesítésére nem tarthat igényt. 

A Lebonyolító a nyertest nyertességéről, valamint a nyereménye átvételének részleteiről a 
nyertes Facebook profiljára küldött privát üzenetben, valamint a ZONE Bevásárlópark 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/zonebevasarlopark/) való megosztáson 
keresztül értesül az adott sorsolást követő szombaton A nyertes kötelesek 5 (öt) naptári napon 
belül válaszolni az értesítésre, a Zone Bevásárlópark hivatalos Facebook oldalának küldött 
privát üzenet formájában, ellenkező esetben „nem elérhető”-nek minősül és ilyen esetben 
ugyanilyen eljárásrendben értesítendő az elsőként kisorsolt tartaléknyertes, annak 
elérhetetlensége esetén a másodikként kisorsolt tartaléknyertes. 

Amennyiben a nyeremény kiosztása sem a Nyertesnek, sem a Tartaléknyerteseknek nem 
lehetséges, a nyereményt a Szervező és a Lebonyolító másnak nem ajánlja fel, az adott 
nyeremény tehát nem kerül kiosztásra. 

A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 

A nyereményt a Szervező a privát üzenetben megadott címre futárszolgálattal, vagy postai 
küldeményként küldi meg. 

A Játékos elfogadja, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, 
egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészében, akár részleteinek kezeléséhez és 
felhasználásához a Szervező bármely marketing vagy promóciós anyagában. 

A nyeremény kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a nyertes 
köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal 
igazolni; az okmányról felvétel nem készíthető. 

Amennyiben a nyertes értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt 
lehetséges, mert a Játékos hibás, vagy téves adatokat adott meg, illetőleg a küldeményt 
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bármilyen okból nem vette át, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett 
tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik.  

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Szabályzatnak 
megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a 
nyereménytől elesik. 

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a 
sorsolást követő 60 (hatvan) naptári napon belül sor kerüljön. 

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.  

Ha a nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő 
jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően a nyereményre jogszerűen nem tarthat 
igényt. 

A Szervező a határidőn belül nem vállal felelősséget a nyeremény meghatározott időpontig 
történő átadásáért. A Szervező érdekkörében felmerülő késedelem a Nyertes terhére nem 
róható. 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. cselekvőképtelen játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes Játékos tekintetében, úgy az 
illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már 
átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli 
felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni. 

A Játékban való részvétel során a Játékos hírlevélre is feliratkozhat, a hírlevél-feliratkozáshoz 
kapcsolódó adatkezelésre a Szervező marketing célú adatkezelésére vonatkozó szabályok, így 
különösen az erre vonatkozó adatvédelmi szabályok az irányadóak, melyek az alábbi címen 
találhatóak. 

https://zonepark.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-1 

Egyebek. 

A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat az alábbi címen érhető el: 
https://zonepark.hu/uploads/files/adatvedelem_zonepark_nyerohonap.pdf

A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli. 
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A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, 
kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak 
lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségekért. 

A játék Szervezője és Lebonyolítója kizárja a felelősségét az esetleges virtuális támadások 
által keletkező üzemzavarért és az ebből eredő következményekért. 

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget azzal kapcsolatban, ha a Játékos, által 
igénybe vett internet-szolgáltató hibájából nem érkezik meg időben a regisztráció illetve a 
feleken kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet 
végrehajtani.   

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható 
események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem 
felróható módon következtek be.  

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 
regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által 
elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés 
során,vagy azt követően  a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, 
kivéve a nyeremények átadásához a Nyertesek ehhez szükséges adatait. A fentiekkel 
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a 
Játékost terheli. 

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító 
minden felelősséget kizár. 

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor 
megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező a jelen honlapon 
nyilvánosságra hozza. 

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a játék szervezőjének alábbi e-mail címére 
jelenthetőek be. 

info@zonepark.hu. 

Budapest, 2019. május 24. 

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap, 
képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt. 

Szervező 
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