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“Nyerj egy luxus hétvégét!”  

Promóciós játék Részvételi- és Játékszabályzata 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. október 31. napján kelt Promóciós játék Részvételi-és Játékszabályzata 
tekintettel a járványügyi szabályok és intézkedések szigorodására 2020. november 12. napján módosult. 

 

A 2020. november 12. napi hatállyal történő módosításokat a jelen Promóciós szabályzatban egységes 

szerkezetben kezeljük és félkövér, dőlt kiemeléssel jelezzük. A módosítás a jelen játékszabályzat 
elválaszthatatlan részét, mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmát nem érinti az továbbra is 

a 2020. október 31-ei időállapot szerint irányadó. 

 

1. A játék szervezője, lebonyolítója 

 

A “Nyerj egy luxushétvégét!” elnevezésű promóciós játékot (a továbbiakban „Játék”) szervez a WAE 
Kft. (Cg.: 13-09-174957 székhely: 2051 Biatorbágy, Budai út 16.) a továbbiakban: „Szervező” a 

https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalon. 

 

A Szervező a Játék megvalósítása, lebonyolítása érdekében működik együtt a Nestlé Hungária Kft. 

Nespresso Üzletágával (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., cégjegyzékszám: 01-09-

267926), Wallis British Motors Kft.-vel (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5., cégjegyzékszám: 

01-09-356841) valamint a MEDIATOR GROUP Kft.-vel (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., 
cégjegyzékszám: 01-09-864793, adószám: 13622215-2-41) mint ügynökséggel a továbbiakban: 

„Lebonyolítók”. 

 

2. A Játékban részt vevő személyek, Játékos kizárása  
 

A Játékban részt vehet minden: 

- Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a 
- 18. életévét betöltötte, nem cselekvőképtelen és cselekvőképességében nem korlátozott természetes 

személy és 

- B kategóriájú érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, 
- nem tartozik a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban meghatározott, Játékból kizárt személyek 

körébe, és 

- a Játék időtartama alatt regisztrációjával a https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalon leadja a 

Játékra való pályázatát, azaz jelentkezését, annak érdekében, hogy a jelen Játékszabályzatban 
meghatározott valamelyik nyeremény boldog nyertese lehessen.  

 

(a továbbiakban: Játékos/ok)  
 

Játékos kizárása 

A Játékban a Szervező és Lebonyolítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint egyéb, a lebonyolításban esetlegesen 

közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen 

személyek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Szervező és Lebonyolítók fenntartják a jogukat, hogy amennyiben a Játék során csalás gyanúja 
merülne fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, 

illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – 

kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; 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. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 

amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoznak. Szervező 
fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja 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. 
 

3. A Játék időtartama  
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A 2020. október 31. 00.00 órától 2020. november 29. 23.59 óráig tart. (A hálózati sebesség -

függvényében a kezdés időpontja eltérhet). Ezen időszak előtti és utáni időpontban történt feltöltések 

nem vesznek részt a Játékban. 
 

4. A játék menete  

 

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak jelentkezniük kell a Játékra, amit a Játék időtartama alatt 
tehetnek meg a https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalon. Amennyiben az adott Játékos a 

regisztrációs felületen meghatározott direktmarketing anyagokra is feliratkozik, úgy ezzel növelheti az 

esélyét a Játékban. Tájékoztatjuk, hogy ezek a feliratkozások nem kötelezőek. 
Kérjük, hogy a direkt marketing anyagok, hírlevelek megküldéséről, annak adatkezeléséről 

tájékozódjanak a https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalon a feliratkozás helyén elhelyezett 

tájékoztatókból. Szervező tájékoztatja a feliratkozókat, hogy ezek a feliratkozások a Játék 
adatkezelésétől elkülönülnek. 

 

Egy Játékos ugyanazon email címmel történő regisztrációval a Játék időtartama alatt a Játékban csak 

egy alkalommal regisztrálhat. 
 

5. Nyeremény 

 
Kisorsolásra kerülő nyeremények: 

 

5.1. A Játék időtartama alatt a pályázó Játékosok mindegyike vendégünk egy csésze Nespresso 
kávéra, melyhez a MOM Park földszintjén található Nespresso Boutique-ban 1 db 

kávékapszulát vehet át a Játékos és a kávét kényelmesen az otthonában fogyaszthatja el. 

A Játékosok a Játékra való jelentkezést követően egy email-t kapnak, aminek a felmutatásával 

tudják igazolni az 1 db Nespresso kávékapszulára való jogosultságukat. 

5.2. A Játék időtartama alatt a pályázó Játékosok között kisorsolásra kerül egy darab Nespresso 

Atelier kávéfőző. 

5.3. A Játék fődíja1 db, két fő részére szóló 2 éjszakás luxus hétvége a BOTANIQ Turai Kastély 

junior lakosztályában, félpanziós ellátással, ahova egy Jaguar XE-vel utazhat el. Az utazási 

utalvány (luxus hétvége + a Jaguar XE hétvégi használata) a kiállítási dátumtól számítva 6 

hónapig használható fel. Az utalvány egy alkalommal használható fel.  

A fődíj tartalmazza: 

- Szállás 

- Üdvözlőital 

- Bőséges A’ la carte reggeli 
- Három fogásos vacsora (az ételek az étterem étlapjáról választhatóak) 

- SPA használata 

- Prémium minőségű szappan, tusfürdő és sampon, haj kondicionáló és testápoló 
bekészítés a fürdőszobában 

- Fürdőköpeny és papucs bekészítés a szobában 

- Díjmentes parkolás a kastély előtti parkolóban 

- Díjmentes Wi-Fi internetcsatlakozási lehetőség 
- Jaguar XE tele tankkal rendelkező gépjárműnek a tesztvezetése egy hétvégére. 

 

Szervező a fődíjjal összefüggésben tájékoztatja a Játékosokat, hogy a gépjármű használatának 
megkezdése egy tesztvezetési megállapodás megkötését követően veheti kezdetét. Szervező már most 

tájékoztatja arról is a nyertest, hogy a gépjármű átvételét követő bármely költség (pl. autópályamatrica, 

üzemanyag költség) a nyertest terheli. 
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Szervező tájékoztatja a nyertest továbbá arról is, hogy ő és kísérője köteles a kastély szabályait betartani 
és a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. A kastélyról további tájékoztatás a 

https://botaniqkastely.hu/ weboldalon található. 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható és semmilyen módon nem 
értékesíthető tovább, valamint a nyertes kérésére másra nem cserélhető. 

 

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket és annak tartalmát, igénybevehetőségét bármikor 

egyoldalúan akként módosítsa, hogy az eredeti nyereménnyel azonos értékű nyereményre cserélje, 
továbbá, hogy a fődíj felhasználást, azaz a luxushétvégét + Jaguár XE hétvégi használatát időben 

egymástól elválassza. 

 
Szervező és Lebonyolítók ezzel kapcsolatosan reklamációt nem fogadnak el. 

 

Nyeremény sorsolása: 
 

A nyeremények nyerteseit a MEDIATOR GROUP Kft., mint lebonyolító ügynökség- a véletlenszerűség 

elve alapján működő számítógépes programmal sorsolja ki.  

 
A Nespresso Atelier kávéfőző sorsolására 2020. december 3. napján 11:00 órakor számítógépes program 

segítségével kerül sor a következő címen: Mediator Group Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 58. 

A Szervező ezen ún. kiegészítő nyeremény (1 db Nespresso Atelier kávéfőző) sorsolásakor a Játék teljes 
időtartama alatt, a Játékban résztvevő játékosok közül összesen 1 nyertest és 5 tartaléknyertest sorsol ki, 

akik a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük 

lévő nyertes, tartaléknyertes nem felel meg a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, és 
így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 3 napon belül a Játékban használt email címen nem 

elérhető. 

 

A fődíj (egy darab két fő részére szóló 2 éjszakás luxus hétvége a BOTANIQ Turai Kastély junior 
lakosztályában, félpanziós ellátással, ahova egy Jaguar XE-vel utazhat el ) sorsolására 2020. december 

3. napján 11:15 órakor számítógépes program segítségével kerül sor a következő címen: Mediator Group 

Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 58. 
 

A Szervező a fődíj sorsolásakor a Játék teljes időtartama alatt, a Játékban résztvevő játékosok közül, -

kivéve, akik az ún. kiegészítő nyeremény tekintetében nyertesként, vagy tartaléknyertesként kerültek 

kisorsolásra összesen - 1 nyertest és 5 tartaléknyertest sorsol ki, akik kisorsolásuk sorrendjében válnak 
jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő nyertes, tartaléknyertes nem felel meg 

a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól 

számított 3 napon belül a Játékban használt email címen nem elérhető. 
 

Tájékoztatjuk, hogy a sorsolások nem nyilvánosak. 

 
6. Nyeremény átvételével kapcsolatos információk 

 

Lebonyolító a sorsolást követően a nyerteseket - illetve szükség esetén a tartaléknyertest - írásban 

(email-ben) a nyertest a sorsolástól - illetve a tartaléknyertest annak jelölésétől - számított 18 napon 
belül értesíti (továbbiakban: Értesítés). 

 

Játékosok tudomásul veszik, hogy amennyiben nyertessé válnak, úgy Szervező jogosult a nyertes nevét 
a Játék tisztasága okán a Játék oldalán közzé tenni. Ehhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel, 

regisztrációjukkal hozzájárulnak. 

 
Szervező jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy a nyereményeket milyen módon kézbesíti vagy 

kézbesítteti pl. futárszolgálattal vagy a nyeremény személyes átadásával. 

 

A nyeremény sikeres kézbesítése érdekében Szervező vagy Lebonyolító további személyes adatot is 
bekérhet: postai vagy szállítási cím, telefonszám, annak érdekében, hogy a nyertes részére a nyeremény 

átadható legyen. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak megküldésével a 

személyes adatainak Szervező általi - a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, illetve annak 
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elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiben foglaltak szerinti - 
kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes, tájékoztatáson alapuló, feltétel nélküli és 

kifejezett adatkezelési hozzájárulásának minősül. 

 
A nyertes Játékos köteles mindenben együttműködni a Szervezővel és/vagy Lebonyolítókkal, hogy a 

nyeremény átadására sor kerülhessen. Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel 

és/vagy Lebonyolítókkal és ezért a nyeremény átadására nem tud sor kerülni vagy a fenti határidőt 

követően jelentkezik a nyertes, vagy a kézbesítés megkísérlésekor nem veszi át, úgy ezen körülmény a 
Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.  

 

Amennyiben Szervező vagy Lebonyolítók valamelyike megküldi a nyereményt, úgy futárszolgálat útján 
kézbesíti a nyertes által megadott belföldi címre, melynek futárpostai díja Szervezőt terheli. Játékos 

kisorsolása esetére jelen Részvételi-és Játékszabályzat elfogadásával kifejezett és önkéntes 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező adatait a nyeremény kézbesítése céljából a futárszolgálat 
részére átadja.  

 

A Szervező vagy a Lebonyolítók megtagadhatják a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes által 

megadott adatok pontatlanok, vagy nem valósak. 
 

Amennyiben a nyertes a nyereményért a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban meghatározottak 

szerinti határidőben nem jelentkezik, nem vette át, vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra 
került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a 

nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen Részvételi-és 

Játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesika nyeremény átvételének 
lehetőségétől. A Szervező és a Lebonyolítók a kizárásról szóló értesítést követően 5 naptári napon túl a 

reklamáció lehetőségét kizárják. 

 

A nyeremény másra át nem ruházható. A meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül 
átruházásnak. A nyertes helyett eljáró meghatalmazottnak a jogosultságát írásbeli, legalább teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolnia. A meghatalmazott személyes 

adatainak kezelésére, mint a nyertes képviseletében eljáró természetes személyre is a jelen Részvételi-
és Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az 

irányadók. 

 

Szervező vállalja megfizetni a nyereményekhez tartozó esetlegesen felmerülő adó-és járulék terheket 
(kivéve a Nespresso Atelier kávéfőző nyeremény tekintetében, mert abban az esetben az a Nestlé 

Hungária Kft. Nespresso Üzletága kötelezettsége), valamint a nyereményhez kapcsolódó futár költséget, 

azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik (pl. személyes átvétel esetén az útiköltség).  
 

A nyeremény átadásakor Szervező vagy Lebonyolítók jogosultak eldönteni, hogy hogyan futárszolgálat 

vagy személyes átadással kívánják teljesíteni a nyeremény átadását. Szervező tájékoztatja a Játékosokat, 
hogy a futárszolgálattal kézbesítésre kerülő nyereményeket gondosan eljárva a legnagyobb 

körültekintéssel adja át a futárszolgálat részére, ezért Szervező és Lebonyolítók a nyeremények 

futárszolgálat részére történő átadásától kizárja a felelősségét mindazokért az esetekért, ha a nyertes nem 

vagy hibásan kapja meg a nyereményét. 
 

7. Adatkezelés  

 
A Játékosok által a Szervező részére megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes 

tájékoztatót a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési 

tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e tájékoztató elolvasására is, a személyes 
adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges 

tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében. 

 

8. Felelősség 

 

Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a 

https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalt, illetve az azt kezelő szervert ért külső, ún. SQL 
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támadások, illetve meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek , 
illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket 

kapnak nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb.-t illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, 

illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak. 
Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek 

weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy 

korlátozottan használható. 

Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak a feltöltött tartalmakat, illetve a Játékos 
által megadott adatokat illetően, ideértve azt az esetet is, ha a Játékos hiányosan, hibásan adja meg 

bármely személyes adatát és ebből az okból a nyeremény átadásával a Szervező, illetve Lebonyolítók 

késedelembe esne, vagy a kézbesítés/szállítás meghiúsulna és/vagy Játékosnak kára keletkezne. 
A Szervező és Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 

érvényesítheti, akit a Szervező és/vagy a Lebonyolító a nyeremény átadásakor a nyertes számára 
megjelölnek. 

 

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a fődíj tekintetében vagy azzal összefüggésben, ha és 

amennyiben bármilyen anyagi vagy személyi kár okozása történik a nyertes és/vagy kísérője részéről, 
úgy azt a nyertes köteles Szervező és/vagy a károsult részére megtéríteni.  

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Játékban mindenki a saját felelősségére vesz részt és 

tisztában van a vezetési tudásával és a gépjárműhasználattal és a KRESZ hatályos szabályaival, 
melyeket a nyertessége estén a gépjármű használata során köteles betartani. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciós Játékot egyoldalúan bármikor visszavonja, valamint, 

hogy a jelen Részvételi-és Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa vagy visszavonhassa. Ebben az 

esetben a Szervező a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban hivatkozott 
https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé a szükséges tájékoztatást. A Szervező és 

Lebonyolítók kizárják felelősségüket a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló hibáért vagy mulasztásért. 
Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi 

előírásokat maradéktalanul betartja. 

 

A Játék jelen Részvételi-és Játékszabályzata a https://www.jaguar.hu/nyeremenyjatek weboldalon 
megtalálható a Játék időtartama alatt.  

 

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen promóciós Játék nem tartozik a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

 

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, illetve 
annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és 

azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és 

kifejezett hozzájárulását adja a Játékban való részvételéhez és az Adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez. 
 

Kelt: Budapest, 2020.11.12. 

 
 

WAE Kft.   

Szervező     
 

Melléklet: 

- Adatkezelési tájékoztató 
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