NYEREMÉNYJÁTÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („ÁSZF”). A nyereményjátékban (részletek
alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Kérjük, olvassa el a http://www.cartoonnetwork.hu/privacypolicy honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a nyereményjátékban
történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.
2. Az alábbiakban található 6. pontban foglaltak szerint a jelen nyereményjátékban (a továbbiakban: „nyereményjáték”)
bárki részt vehet, aki 6. életévét betöltötte és nem idősebb 16 évnél, valamint magyarországi lakcímmel rendelkezik.
3. A 18 év alatti résztvevőknek hozzájárulással kell rendelkezniük szülejüktől/gondviselőjüktől, akik elfogadják az ÁSZFet. A nyereményjátékra való jelentkezéssel minden jelentkező rá nézve kötelezőként fogadja el a Hivatalos
Szabályzatot, és ha 18 évnél fiatalabb, kijelenti, hogy megkapta szüleje/gondviselője hozzájárulását.
4. A nyereményjátékot a Turner Broadcasting System Europe Limited of Turner House, 16 Great Marlborough Street,
London W1F 7HS, UK („Turner”) szervezi és rendezi meg.
5. A nyereményjáték a http://competition.cartoonnetwork.hu/a-ben-10-vilagur-nyeremenyjatek honlapon érhető el
(„honlap”).
6. A Turner és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen
módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személyek, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók
hozzátartozói a nyereményjátékban nem vehetnek részt.
7. Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit a nyereményjáték minden tekintetében.
8. A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok magyarországi idő szerinti értendők. In the event of any dispute
over the time or date of any entry submitted, the decision of Turner shall be final; legal recourse is excluded.
9. A félreértések elkerülése végett a Nyereményjátékra történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat
szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a
használatot. Nem igényelhető vissza a Nyereményjátékba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolathasználatból eredő költség.
10. A jelentkezés egy (1) főre van korlátozva. Minden arra vonatkozó kísérlet, hogy a jelentkező megszegje e
jelentkezési korlátot azzal, hogy több e-mail-címet, több identitást vagy egyéb megoldást használ arra, hogy több
mint egy (1) alkalommal vegyen részt, a játékból való kizárást vonja maga után.
11. Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott
bejelentkezések. A Turner fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak
minősített bejelentkezések kizárására.
1.

Részvétel
12. A nyereményjáték kezdetének ideje 2018. február 1., 00:01 („kezdési időpont”), a nyereményjáték végének időpontja
2018. február 28., 23:59 („zárási időpont”).
13. A jelentkezés feltételei:
13.1. az ÁSZF elfogadása és az ÁSZF szerinti eljárás
13.2. a Honlapon kért adatok megadása (Jelentkező teljes neve és e-mail-címe; vagy a Jelentkező
szülejének/gondviselőjének teljes neve és e-mail-címe, amennyiben Jelentkező kiskorú); valamint
13.3. a következő kérdések megválaszolása („válasz”):
13.3.1. „Hogy hívják a legújabb, 11. alient?
• Shock Rock
• Rock’n’Roll
• Shockwave
13.3.2. „Te milyennek képzeled a távoli világűrt?”
14. A Turner kettő (2) képviselőjéből álló bizottság („bizottság”) a Zárási időpontot követő három (3) napon belül minden
érvényesen jelentkező résztvevő közül egy (1) hivatalos nyertest (“nyertes”), aki megfelel a 13. pontban ismertetett
feltételek mindegyikének („kiválasztási kritériumok”).
15. Az érvényes jelentkezésnek tartalmaznia kell a következőket: a) a 13.3 bekezdésben foglalt kérdések helyes
megválaszolása; b) a Cartoon Network kiemelkedő ismerete; és c) a legeredetibb válasz a 13.4 bekezdésben foglalt
kérdésre, írási kézség és stílus.
Díj és követelmények
16. A Nyertes egy (1) darab Home Planetarium Homestar Pro otthoni planetáriumot nyer, amelynek értéke körülbelül
negyvenezer magyar foring (40 000 HUF) („Díj”).
17. A Nyertes kihirdetése előtt minden lehetséges Nyertes kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási
feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor és a magyarországi lakcím igazolását, a
személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes személyi igazolvány, a lakcímre vonatkozó
igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolása és bemutatása.
18. Ezen feltételek – a Turner által meghatározott határidőn belül történő – igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet,
hogy a lehetséges nyertes elveszíti a díjat és a Turner ezt követően más érvényes jelentkezést választ ki
nyertesként.
19. A kétségek elkerülése érdekében a Díjhoz nem kapcsolódó, és a fenti 16. pontban szereplő Díj meghatározásában
szereplő összes költséget kizárólag a győztes viseli.
20. A Nyertes felelőssége, hogy minden szükséges dokumentumot és minden jogi követelménynek való megfelelést
biztosítson, amelyet a törvény vagy a Turner előír.
Értesítés és a díj átadása

21. A Nyertesek mindegyikét a Zárási időpontot követő harminc (30) napon belül értesítjük („értesítés”).
22. A sikertelen Résztvevőket nem értesítjük.
23. A fődíj átadásának részleteit a Turner határozza meg saját diszkrecionális jogkörében és az értesítésben közli a Fő
Nyertessel (ideértve többek között a Díj átadásának időpontját, dátumát és helyszínét).
24. Amennyiben a Turner nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel az értesítéstől számított hét (7)
napon belül, vagy az esetleges Nyertesek bármilyen okból nem elérhetők a Díjak átvételére, a részvétel
érvénytelennek számít, és a Turner más, érvényes pályázatot választ ki, amilyen hamar csak lehetséges.
Általános rendelkezések
25. Tilos hamis kapcsolattartási információkkal benyújtani a nevezési űrlapot.
26. Valamennyi bejegyzés a Turner által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és
semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a Résztvevő elküldte azt a honlapra.
27. Ha bármilyen kétség merül fel a résztvevő identitását illetően, a Turner döntése minden esetben végleges lesz.
28. Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a
bejegyzés beérkezett a Turnerhez. A Turner nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy
a bármilyen okból be nem érkezett bejegyzésekért.
29. Minden Díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható
abban az esetben sem, ha a nyertes bármilyen okból nem képes a Díj átvételére. Váratlan, előre nem látható
esemény bekövetkezése esetére a Turner fenntartja a jogot, hogy a Díjat, vagy annak elemeit más, a Díjjal legalább
egyenértékű Díjjal helyettesítse.
30. A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Turner ezirányú megkeresése esetén a Nyereményjátékaival
összefüggésben elvárható, észszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, egyúttal
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Turner felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített han g és/vagy
vizuális felvételeket a Nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánossággal járó hirdetési és marketingcélokra alkalom
és módbeli korlátozás, valamint külön ellentételezés nélkül.
31. A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben a Turner, valamint annak valamennyi kapcsolt vállalkozása,
munkavállalója, vezető tisztségviselője, ügynöke, megbízottja, vagy alvállalkozója kizár minden felelősséget az
esetleges károkért, értékvesztésért, sérülésért vagy csalódásért, amit bármely résztvevő a Honlapra t örténő
belépéssel, az akcióban történő részvétellel vagy a Díj elfogadásának eredményeképpen szenved. Az elküldés
igazolásául szolgáló bizonyíték nem minősül a kézhezvétel igazolásaként. A Turner nem vállal felelősséget a
telefonhálózat vagy telefonvonalak, online informatikai rendszerek, szerverek, szolgáltatók, informatikai
berendezések problémáiból vagy technikai szempontú hibás működéséből, bármely e-mail szolgáltatással
összefüggő szoftverhibából vagy bármely bejegyzés technikai hiba vagy az internet, telefonvonalak vagy bármely
honlapon érzékelhető fennakadás következtében történő meghiúsulásából, vagy a postai vagy azzal egyenértékű
egyéb kézbesítés késedelméből vagy meghiúsulásából vagy ezek bármilyen kombinációjából eredő károkért,
beleértve, de nem kizárólagosan a sérüléseket, valamint a Résztvevő vagy bármely más személy számítógépét vagy
mobiltelefonját a Nyereményjátékban való részvételből eredően vagy azzal összefüggésben ért károkat. Mindez
azonban nem zárja ki a Turner felelősségét a csalárd megtévesztésért, halálért vagy személyi sérülésért,
amennyiben ezeket a Turner gondatlansága okozta vagy egyébként oly módon következtek be, hogy a felelősséget
a jogszabályok alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni.
32. Bekövetkezhetnek olyan, a Turner által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az
Nyereményjáték megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Turner saját belátása szerint dönthet úgy,
hogy módosítja a Nyereményjátékot és a résztvevő elfogadja, hogy a Turnert ennek eredményéért semmilyen
felelősség nem terheli.
33. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Turnert nem terheli felelősség semmilyen, a
Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért.
34. Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen ÁSZF másolatát.
35. A nyereményjátékot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a nyereményjáték lezártát követő 90
napon belül, a nyereményjáték időtartamának és címének megnevezésével küldhető: „The Ben 10 Outer Space
Competition”, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK. A szervező fenntartja magának a
nyereményjáték lerövidítésének, módosításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett Nyereményt is), és
fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.
36. A szabályzat nyomtatott példánya és a nyertesek listája az alábbi címen, felbélyegzett válaszboríték küldésével
kérhető: „The Ben 10 Outer Space Competition”, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS,
UK. A nyereményjáték szervezése az alábbi szabályzaton alapszik, megfelelve a Magyarországon hatályos
jogszabályoknak.
37. A Promócióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Nyereményjátékból vagy ÁSZFből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek
kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére
vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem
kizárólagos joghatósággal.

