JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Kinley „Nyerj stílusosan!” nyereményjáték
hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1.

A nyereményjáték szervezői

A Kinley – „Nyerj stílusosan!” promóció (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzék szám: 13-09-072515; adószám: 12150126- 067506;
adószám: 10886861-2-44), a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;
cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44), valamint a Coca-Cola Services SA. (1424 Chaussée de
Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791) (a továbbiakban együtt:
"Szervezők”).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az
adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Webery Design Agency Kft. ( 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6.
em. cjsz: 01-09-323454 adószám: 26311427-2-41), Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em.
10., cégjegyzékszám: 01-09-269827, adószám: 10907269-2-41) valamint EPAM Systems Kft. (székhely: 1082
Budapest, Futó utca 47-53., cégjegyzékszám: 01 09 692031, adószám: 12548051244), együttesen végzi.

2.

A Játékban történő részvétel feltételei

2.1.
A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a
2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék
4. pontban írt időtartama alatt:
2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben vagy vendéglátó ipari egységben kiskereskedelmi
forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott promóciós csomagolású Kinley
ginger, Kinley tonic 1,5L PET palackos terméket (”Termék”); és
elektronikusan regisztrál a www.jatek.kinley.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztráció
menüpont alatt és ennek során a következő valós adatait megadja: teljes név, születési dátum/év, nap, hónap/, e-mail
cím, mobiltelefonszám („Regisztráció”). A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti a felhasználó a
„Profil” aloldalon, ebben az esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a játékban való
részvételre.
2.1.2. a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen részvételi, adatvédelmi és
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint cookie szabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul
adatainak a jelen Játékszabályzatban, az adatvédelmi szabályzatban és cookie szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.
2.1.3.
sikeresen
feltölti
a
Termék
kupakjában található (”Kupak”) 12 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot
(”Kód”) a Honlapra.
2.2.
A Játékos köteles a promóciós Kupakot 2019. október 2-ig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a
Szervezők esetleges felhívására a Szervezők részére bemutatni. Szervezők a nyeremény átadását megelőzően a jelen
játékszabályzat 6.4. pontjában foglaltak szerint ellenőrizhetik a nyertes által feltöltött kódot, és ennek során kizárólag
azokat a Kupakokat fogadják el a Játékban, amelyeken a 12 karakterű Kód teljesen olvashatóan látszik és megegyezik
a feltöltöttel. Ellenkező esetben Szervezők nem fogadják el nyertesnek az adott Játékost.

2.3.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok
nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervezők a nem valós adatokat, Kódot megadó résztvevőket
kizárhatják a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges
változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail
cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.
A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a
Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel
szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése
során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül,
sem közvetetten részt venni a Játékban.
2.5.
Egy Játékos naponta maximum 3 termékkódot, mint Pályázatot jogosult feltölteni. Valamennyi kód egyedi, így
a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők
nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.
2.6.
Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők
kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük
megadásával küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Regisztráció
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a
Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a
nyeremények átadására.
2.7.
A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben 16. életévét betöltötte,
de még nem töltötte be 18. életévét, úgy a jelen Játékszabályzat I. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a
törvényes képviselője által aláírt, eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 10 naptári napon belül
scannelve az alábbi e-mail címre elküldje: info@mail.jatek.kinley.hu, ellenkező esetben nyereményre nem jogosult és
a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervezők kifejezetten rögzítik, hogy az I. sz. mellékletben csatolt
nyilatkozat megtétele a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében.
Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a
nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervezők és a
Lebonyolító jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a
nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni.

3.

A Játékban résztvevő termékek
•
•

Kinley tonic 1,5L
Kinley ginger 1,5L

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról és őrizze meg
a Kupakot 2019. október 2-ig!
4.

A Játék időtartama

A Játék 2019. július 2. 00 óra 00 perctől 2019. szeptember 2. 23 óra 59 percig tart. A Játék 9 játékhétből áll, minden
játékhét keddtől (kedd 00 óra 00 perctől) hétfőig (hétfő 23 óra 59 percig) tart („Játékhét”).
5.
5.1.

A Játék menete
Napi nyerő időpontok

5.1.1. A Szervezők a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség
elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében a 6.2.
pontban meghatározott napi nyereményekre vonatkozóan összesen 63 (hatvanhárom) darab napi nyerő időpontot
sorsolnak ki (minden egyes naptári nap tekintetében 1 darabot), minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra
59 perc 59 másodperc között, századmásodpercnyi pontossággal. A sorsolás nem nyilvános.
5.1.2. A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre
meghatározott adott nyerő időpontokkal megegyező, vagy azt követő legközelebb eső időpillanatban
(századmásodperc pontossággal) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot
(Kódot). Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban tölt fel Kódot, a Szervezők azt a Játékost
tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
5.1.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Amennyiben Játékos a napi
nyereményt a 6.4. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, Szervezők az adott nyerő időponthoz másodikként
legközelebb eső beküldött Pályázat beküldőjét választják helyette nyertesnek (tartaléknyertes).
5.1.4. Amennyiben az adott napi nyeremény Tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása,
a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.
5.2.

Heti sorsolások

5.2.1. Szervezők megbízásából a Lebonyolító 2019. július 2. és szeptember 2. között hetente 1 darab heti nyereményt
sorsol ki.
5.2.1.1.1. 1. Játékhét: 2019. július 2. 00 óra 00 perc-július 8. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 9. 10 óra 00 perckor a 2019. július 2. 00 óra 00 perc és július 8. 23 óra
59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
5.2.1.1.2. 2. Játékhét: 2019. július 9. 00 óra 00 perc-július 15. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 16. 10 óra 00 perckor a 2019. július 9. 00 óra 00 perc és július 15. 23
óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
5.2.1.1.3. 3. Játékhét: 2019. július 16. 00 óra 00 perc-július 22. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 23. 10 óra 00 perckor a 2019. július 16. 00 óra 00 perc és július 22. 23
óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,

5.2.1.1.4.

5.2.1.1.5.

4. Játékhét: 2019. július 23. 00 óra 00 perc-július 29. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 30. 10 óra 00 perckor a 2019. július 23. 00 óra 00 perc és július 29. 23
óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
5. Játékhét: 2019. július 30. 00 óra 00 perc-augusztus 5. 23 óra 59 perc

5.2.1.1.6.

5.2.1.1.7.

5.2.1.1.8.

5.2.1.1.9.

Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 6. 10 óra 00 perckor a 2019. július 30. 00 óra 00 perc és augusztus
5. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
6. Játékhét: 2019. augusztus 6. 00 óra 00 perc-augusztus 12. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 13. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 6. 00 óra 00 perc és
augusztus 12. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
7. Játékhét: 2019. augusztus 13. 00 óra 00 perc-augusztus 19. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 21. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 13. 00 óra 00 perc és
augusztus 19. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
8. Játékhét: 2019. augusztus 20. 00 óra 00 perc-augusztus 26. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 27. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 20. 00 óra 00 perc és
augusztus 26. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
9. Játékhét: 2019. augusztus 27. 00 óra 00 perc- szeptember 2. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 3. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 27. 00 óra 00 perc és
szeptember 2. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között.

A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító,
Rewart Kft. székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.
5.2.2. A Lebonyolító a heti sorsolásokon 3 (három) db, azaz összesen 12 (tizenkettő) db tartaléknyertes Játékost
sorsol ki hetente. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott nyereményre a 6.4. pontban
foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból
érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból
kizárásra kerül, vagy a nyereményt a 6.4. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.
5.2.3. Amennyiben az adott nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott
nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezőn másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.

5.3. Főnyeremény
Főnyeremény sorsolása: A 2019. szeptember 2. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül
sorsoljuk ki a két főnyereményt, ami egy londoni és egy bangkoki utazás. A sorsolásra gépi sorsoló program
segítségével a Lebonyolító székhelyén kerül sor (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 6. 14:00 közjegyző jelenlétében.
A Játék főnyereményei egy londoni és egy bangkoki út az IBUSZ szervezésében, amelynek felhasználási feltételei
az alábbiak:
Az itt nem szabályozott feltételekben az IBUSZ Utazási Irodák Kft. Általános Szerződési Feltételei az irányadóak,
mely a Játékszabály részét képezi.
A Főnyeremények sorsolásán mindazok a 2. pont szerinti Játékosok részt vesznek, akik a 4. pontban
meghatározott időtartam alatt legalább egy érvényes Pályázatot feltöltenek, és eleget tesznek a jelen
Játékszabályzatban szereplő összes feltételnek. A sorsoláson minden feltöltött érvényes kód külön-külön
Pályázatként vesz részt, így a Játékosok nyerési esélyeiket több Pályázat feltöltésével növelhetik. A
főnyereményre azok a Pályázatok is jogosítanak, amellyel a Játékos Napi / Heti nyereményt nyert.
A Főnyeremény utazás átadására Budapesten, a Rewart Kft. irodájában (1016 Budapest Hegyalja út 7-13) a
nyertessel egyeztetett időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a
regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon

belül, vagy a főnyeremény átvételét visszautasítja, illetve az 6.4. pont szerinti visszajelzést elmulasztja, úgy
Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti következő – Tartaléknyertes lép.
Játékos a főnyereményt saját kockázatára és felelősségére fogadja el, és vesz részt az utazáson. A Szervezők és
a Lebonyolítók a Főnyeremény igénybevételével kapcsolatban, így különösen a repülő út vagy a szállás
igénybevétele során a Játékost ért károkért minden felelősséget kizárnak addig a mértékig és minden olyan kár
tekintetében, amellyel kapcsolatban a felelősség kizárást jogszabály nem tiltja.

6.

A Játék során megnyerhető nyeremények

6.1.
Egy Játékos a Játék teljes időtartam alatt típusonként egy db napi nyereményt, heti nyereményt és
főnyereményt nyerhet.
6.1.1. A Szervezők a játék során minden nap:
1 db stílusos pohár szettet sorsolnak ki
A Játékosoknak a napi játékidőn belül minden kód feltöltésével esélyük van a napi nyereményre.
6.2. Heti nyeremények:
1 db Stílustanácsadás Schiffer Miklóssal
6.2.1. A Játékos minden kód feltöltésével indulhat a heti nyereményekért. Minden kód feltöltése egy újabb
Pályázatnak számít, így minden leadott Pályázat növeli a Játékos esélyét a sorsolásnál. A heti
nyeremény sorsolásában az adott játékhéten feltöltött Pályázatok vesznek részt.
6.2.2. A feltöltött kódokkal a Játékos akkor is pályázhat a Heti nyereményért, ha a Kóddal korábban napi
nyereményt nyert.
6.2.3. A nyeremény felhasználásához előzetes egyeztetés szükséges.
6.3. Főnyeremények:
1 db londoni utazás az IBUSZ szervezésében
1 db bangkoki utazás az IBUSZ szervezésében
6.3.1. A Játékos minden kód feltöltésével részt vesz a főnyeremények sorsolásán. A 2019. szeptember 2.
23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményeket,
ami egy londoni és egy bangkoki utazás. Minden kód egy újabb Pályázatnak számít, mellyel a
Játékos növelheti az esélyét sorsolásnál.
6.3.2. A feltöltött kódokkal a Játékos akkor is pályázhat a főnyereményekért, ha a Kóddal korábban napi
vagy heti nyereményt nyert.
6.3.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt főnyereményből egy darabot nyerhet.

6.4.

Nyeremények átvétele:
6.4.1. A Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik, a Játékos által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott napi nyerő időpontot
követően, vagy a heti és főnyeremények sorsolása után haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül,
majd további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal). A nyertes Játékosnak
legkésőbb a második e-mail elküldését követő 1 naptári napon belül (tehát az első
nyereményértesítéstől számított összesen 3 naptári napon belül) meg kell erősítenie adatait az erre
kijelölt felületen, melyet a nyereményértesítő e-mailben küldött linkről érhet el. Ellenkező esetben
Játékos elesik nyereményétől. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”nek minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban következő
tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt
feltételeknek.
6.4.2. Szervezők és Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól postai úton bekérjék az
egyedi kódot tartalmazó kupakot a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért
kérjük, a Játékban résztvevő Kupakot 2019. október 2.-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét,
hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!
6.4.3. A napi, heti és főnyereményeket a Szervezők futárszolgálattal vagy elektronikus úton megküldik
minden nyertesnek legkésőbb 2019. október 2-ig. A nyeremények kiszállítását maximum két
alkalommal kíséreljük meg a Játékos által megadott magyarországi címre, ezt követően Játékos
elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2019.
október 2-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti az info@mail.jatek.kinley.hu e-mail címen, vagy
a munkanapokon reggel 8 és este 8 között a +36 1 267 4848-as telefonszámon. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy 2019. október 2-át követően a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll
módunkban elfogadni. A kézbesítés/szállítás során - a Szervezők és Lebonyolító érdekkörén kívül keletkezett károkért a Szervezők és a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. A
nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy a
címe visszaigazolásakor olyan címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja
venni.

7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a
www.jatek.kinley.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a 06 1 267 4848-as normál díjas telefonszámon
vagy az info@mail.jatek.kinley.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a www.jatek.kinley.hu internetes
oldalon jelenik meg, Szervező minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak A Játékkal kapcsolatos
kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama
alatt, hétfőtől-péntekig 8 – 20 h között a 06 1 267 4848 normál díjas telefonszámon, vagy az info@mail.jatek.kinley.hu
e-mail címen.
8. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Vegyes rendelkezések
9.1.
A Szervezők, a Lebonyolító, a The Coca-Cola Company, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes
Játékos a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a
nyertes Játékos számára megjelölnek.
9.2.
A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt
és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel.
9.3.
A promóciós címkék és kupakok nyomtatási hibáiért a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a The Coca-Cola
Company és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá
mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9.4.
A hamisított promóciós kupakok / kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a
promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi,
12 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A
Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 12 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal
kapcsolatban kizárják a felelősségüket.
9.5.
A nyertes Játékosok a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz,
hogy a Játék időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a #kinleymagyarorszag hashtaggel
ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca-Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli
korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása
mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.
A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel
szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb
igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a
kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

9.6.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

9.7.
A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek
bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
9.8.
A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a
Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a
Játékszabály 6.4. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a
Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb
más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
9.9.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók,
kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
9.10. A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert
vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
9.11. Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.12.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a hatályban lévő magyar jog.

9.13.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassák.

9.14.

A Kinley a Coca-Cola Company bejegyzett védjegye.

9.15. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos
részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok
a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a
Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik
a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit
egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Budapest, 2019. július 2.
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sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról
sz. melléklet: Nyeremények leírása
sz. melléklet Adatkezelési szabályzat

I.sz. melléklet
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL
Alulírott
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):
KISKORÚ NEVE:
KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:
KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú
részvételéhez a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.), a CocaCola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104), valamint a Coca-Cola Services SA.
(székhely: 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels) által 2019. július 2. és 2019. szeptember 2. napja között
szervezett Kinley – „Nyerj stílusosan!” megnevezésű nyereményjátékban, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú
nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa,
valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és marketing hozzájárulást saját nevében megtegye.
Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a
nyereményjáték játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett
kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.
Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.
____________________, 2019. ...............................
ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ..........................................
Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):
NÉV:

NÉV:

LAKCÍM:

LAKCÍM:

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

II.sz. melléklet
Nyeremények leírása
Napi nyeremény- stílusos pohár szett
Szett tartalma: 4 darab alacsony üveg pohár.
Alakja miatt a nemes nedük ízét, illatát és zamatát teljes mértékben élvezhetjük.

Heti nyeremény- stílustanácsadás Schiffer Miklóssal
A Schiffer Consulting SUMMUM BONUM – az elérhető legjobb – elnevezésű személyes stíluselemzés
programjának célja, hogy a személy korának, adottságainak és élethelyzetének figyelembe vételével
alakítsa ki, a legtökéletesebb stílust, amely feltárja és kibontja a személyiséget, ugyanakkor megfelel a
kor elvárásainak a környezet a társadalom igényeinek is. A személyes konzultációt igénylő program során
a hangsúly a work shopban történő és konzultációs előadásokkal szemben az egyénre helyeződik.
A tanácsadó a személyes találkozás alkalmával a megbízó személyes adottságait, szokásait,
öltözködéssel kapcsolatos attitűdjét messzemenően figyelembe véve, tesz javaslatot a változtatásokra,
olyan új és addig nem használt elemekre, amelyek véleménye szerint előnyös változásokat idézhetnek
elő.
Tartalma: 2 órás stílus-konzultáció
Főnyeremény – londoni út az IBUSZ szervezésében
4 nap/ 3 éjszaka, kizárólagos indulási időpontok: VI. 7., VI. 27., VII. 6., VIII. 17., IX. 13., X. 20., X. 23.
Utazás: menetrend szerinti járattal.
A repülőjegyet, reptéri illetéket és a transzfer költségét az utazási iroda biztosítja.
Az ,, Indulj el! Vár a látnivaló az IBUSZ-nál! Körutazások és városlátogatások / 2019” IBUSZ katalógus ,, Londoni
séták” városlátogatás nevű utazás feltételei alapján vehető igénybe az utazás, és az ott leírt program.
Az út bizonyos létszám felett indul el.
A fakultatív kirándulások, belépőjegyek külön fizetendők, a nyeremény nem tartalmazza. Az utazásbiztosítást szintén
nem tartalmazza a nyeremény.
Az utazás csakis kizárólag a felsorolt időpontok valamelyikén vehető igénybe, előre egyeztetett időpontban, szabad
helyek függvényében.
A nyeremény kézpénzre nem váltható be. Az utazás az IBUSZ Kft. által meghatározott feltételek alapján használható
fel, módosításra nincs lehetőség.
Főnyeremény – bangkoki út az IBUSZ szervezésében
2 éjszaka Bangkok + 5 éjszaka Pattaya – 4 csillagos szálloda reggelivel, transzferrel, repülővel, illetékkel.
A repülőjegyet, reptéri illetéket és a transzfer költségét az utazási iroda biztosítja.
A fakultatív kirándulások, belépőjegyek külön fizetendők, a nyeremény nem tartalmazza. Az utazásbiztosítást szintén
nem tartalmazza a nyeremény.

Az utazás csakis kizárólag a megjelölt időintervallumig vehető igénybe, a kijelölt ünnepnapok, kiemelt időszakok
kivételével, előre egyeztetett időpontban, szabad helyed függvényében. 2020. május végéig használható fel.
A nyeremény kézpénzre nem váltható be. Az utazás az IBUSZ Kft. által meghatározott feltételek alapján használható
fel, módosításra nincs lehetőség.

