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		„NYERJ	MILLIÓKAT”	RÉSZVÉTELI-	ÉS	JÁTÉKSZABÁLYZATA	
KÉRJÜK,	HOGY	A	SZABÁLYZATOT	FIGYELMESEN	OLVASD	EL,	ÉS	CSAK	AKKOR	VEGYÉL	RÉSZT	A	

JÁTÉKBAN,	HA	AZ	ITT	LEÍRTAKKAL	EGYETÉRTESZ,	VALAMINT,	HA	ELMÚLTÁL	18	ÉVES.	
	

1. A	JÁTÉK	SZERVEZŐJE	ÉS	LEBONYOLÍTÓJA		
	A	 „NYERJ	MILLIÓKAT”	 elnevezésű	 promóciós	 játék	 („Játék”)	 szervezője	 a	 CBA	 Kft.	 (székhely:	 2351	
Alsónémedi,	 2402/1	 hrsz.,	 cégjegyzékszám:	 13-09-104542,	 a	 továbbiakban:	 „Szervező”).	 A	 Játék	
lebonyolításával	 összefüggő,	 annak	 végrehajtásával	 kapcsolatos	 egyes	 feladatokat	 a	 Szervező	 által	
megbízott	ügynökség,	a	feat.	Kft.	(székhely:	1013	Budapest,	Pauler	utca	11.,	2.	em.,	cégjegyzékszám:	01-09-
335007,	a	továbbiakban:	„Lebonyolító”)	látja	el.	
2. A	JÁTÉKBAN	VALÓ	RÉSZVÉTEL	FELTÉTELEI	
2.1 	A	 Játékban	 kizárólag	magyarországi	 lakó-	 vagy	 tartózkodási	 hellyel,	 valamint	 a	magyar	
hatóságok	 által	 kiállított	 érvényes	 személyazonosító	 igazolvánnyal	 rendelkező,	 18.	 életévét	
betöltött	 magyar	 állampolgár,	 a	 8.	 pontban	 meghatározott	 személyek	 körébe	 nem	 eső,	
cselekvőképes	természetes	személy	(„Játékos”)	vehet	részt,	aki	a	 Játék	9.	pontban	írt	 időtartama	
alatt:		
● bármelyik	CBA	és	Príma	üzletben	egy	vásárlás	alkalmával	 legalább	3000	(háromezer)	Forint	
értékben	vásárol,	és	
● 	
● a vásárlást követően, de még a Játék 9. pontban meghatározott időtartamán belül a 
nyerjmilliokat.cba.hu oldalon („Weboldal”) az ott kért személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, e-
mail cím) regisztrálja, és a vásárlást igazoló blokkon szereplő „AP” (pl. AP123456789) vagy	„APA”	(pl.	
APA12345678) kódot, a kapott blokk számát és a vásárlás időpontját feltölti (továbbiakban: 
„Pályázat”) és     	

● hozzájárul	megadott	adatainak	a	jelen	Játékszabályzat	1.	sz.	melléklete	szerinti	kezeléséhez,	és		
● hozzájárul	ahhoz,	hogy	nyertesként	kisorsolás	esetén	teljes	nevét	a	Szervező	nyilvánosságra	hozza,	
továbbá	 a	 fődíj	 nyerteseként	 a	 fődíj	 átadásáról	 készült	 fénykép	 és	 video	 felvételeket	 időbeli	 és	 térbeli	
korlátozás	nélkül	nyilvánosságra	hozza,	
● 	 a	Pályázat	weboldalon	keresztül	történő	beküldésével	elfogadja	a	jelen	játékszabályzatban	
(„Játékszabályzat”)	írt	valamennyi	feltételt.		
2.2		 A	Játékos	köteles	a	Pályázatban	felhasznált	vásárlást	igazoló	blokkot	legalább	2022.	
augusztus	29.	napjáig	megőrizni	és	nyertessége	esetén	a	Szervezőnek	bemutatni.	A	kisorsolt	
játékosok	az	első	kapcsolatfelvételt	követően	kötelesek	a	blokk	másolatát	(pl.	fotó/scan)	a	
Lebonyolítónak	megküldeni.	Fődíj	nyertesek	esetében	az	eredeti	blokk	bemutatása/postai	úton	
történő	megküldése	[2351	Alsónémedi,	2402/1.	hrsz.]	is	minden	esetben	kötelező.	Olyan	blokkal,	
amin	nincs	rajta	a	vásárlás	dátuma,	nem	éri	el	a	legalább	3000	Forint	értéket	és/vagy	nincs	rajta	
AP(A)	kód,	vagy	a	blokk	annyira/olyan	módon	sérült,	hogy	a	fenti	adatok	nem	olvasható,	a	Játékos	
kizárásra	kerül.	A	Szervező	a	Játék	során	ellenőrizheti	a	feltöltött	AP(A)	kódok	valódiságát.	A	
Szervezőnek	jogában	áll	az	adott	blokkon	szereplő	adatokat	a	blokkot	kibocsájtó	üzlettel	is	
leellenőriztetni,	azaz	a	vásárlás	megtörténtét	visszaigazoltatni.		

Annak	gyanúja	esetén,	hogy	a	Játékos	visszaélést	követetett	el	a	kód	feltöltésekor	vagy	bármely,	a	
jelen	Játék	céljával	és	szellemével	összeegyeztethetetlen	körülmény	merült	fel	(pl.	az	adott	blokk	
nem	valódi,	megtörtént	vásárlást	takar)	úgy	a	Szervezőnek	jogában	áll	kivizsgálni	vagy	
kivizsgáltatni	a	Pályázatot,	mely	vizsgálat	időtartamára	a	Játékost	a	jelen	Játékban	korlátozhatja	
vagy	akár	a	kód	feltöltést	érvénytelennek	nyilváníthatja.	A	vizsgálatot	követően	a	Szervezőnek	
jogában	áll	bármely	visszaélést	jogi	útra	terelni.	A	Játékos	tudomásul	veszi,	hogy	a	Szervező	a	
Nyeremény	átadásáig	indokolás	nélkül	bármikor	jogosult	a	Játékost	a	jelen	Játékban	korlátozni	
vagy	a	Pályázatot	érvénytelennek	nyilvánítani	abban	az	esetben	is,	amennyiben	a	Játékos	a	
Weboldalon	a	nyertesek	között	feltüntetésre	került.	Ez	esetben	az	érintett	játékos	tudomásul	
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veszi,	hogy	a	Szervezővel	és	Lebonyolítóval	szemben	az	ajándékátadás	és	a	kódfeltöltés	
tekintetében	semmilyen	követeléssel	nem	élhet	a	Játék	folyamán	vagy	azt	követően.	

Az	érintett	 Játékost	e-mailben	értesítjük	és	 felszólítjuk	a	nyilatkozattételre.	Amennyiben	ezen	e-
mailre	 5	 (öt)	 naptári	 napon	 belül	 nem	 reagál,	 úgy	 a	 Szervező/Lebonyolító	 kezdeményezi	 a	
vonatkozó	eljárás	megindítását.		
	
3. 	A	VÁSÁRLÁST	IGAZOLÓ	BLOKKON	SZEREPLŐ	AP(A)	KÓD	FELTÖLTÉSÉNEK	MENETE	INTERNETEN	KERESZTÜL		
A	Játékos	a	Weboldalon	vezetéknevének,	keresztnevének	és	e-mail	címének	megadása	(regisztráció)	után	
tudja	a	Blokkon	szereplő	AP(A)	kódot	és	vásárlás	időpontját	(hónap,	nap,	óra,	perc	pontossággal)	feltölteni	
és	ezzel	a	Játékban	részt	venni,	így	jön	létre	a	Pályázat.		
	
4. A	REGISZTRÁCIÓVAL	ÉS	PÁLYÁZATTAL	KAPCSOLATOS	KORLÁTOZÁSOK		
a.) Egy	adott	e-mail	cím	csak	egy	Játékos	által	adható	meg	érvényesen	a	regisztráció	során;		
b.) Egy	 Pályázatban	 csak	 egy	 vásárlást	 igazoló	 Blokk	 adatai	 küldhetők	 be	 és	 egy	 Blokk	 csak	 egy	
Pályázatban	használható	fel,	azaz	egy	Blokkal	csak	egy	Játékos	pályázhat;	
c.) Egy	Játékos	a	Játék	időtartama	alatt	korlátlan	Pályázatot	tölthet	fel	egy	e-mail	címről;		
d.) Egy	 Játékos	 több	 napi	 és	 heti	 nyereményt	 nyerhet,	 de	 kizárólag	 egy	 fődíjat	 nyerhet	 a	 Játék	
időtartama	alatt;	
e.) Egy	Játékos	kizárólag	egyszer	regisztrálhat	a	Játékban!	Kizárásra	kerül	(akár	a	nyertességről	
történő	értesítés	kézhezvételét	követően	is)	az	a	Játékos,	aki	eltérő	adatokkal	és/vagy	egynél	több	e-
mail	címmel	küld	be	Pályázatot	a	Játékra.	
f.) Amennyiben	 a	 Lebonyolító	 észleli,	 hogy	 egy	 Pályázat	 egy	 korábban	 benyújtott	 Pályázattal	
megegyezik,	úgy	kizárólag	a	korábban	benyújtott	Pályázatot	tekinti	érvényesnek;	
g.) A	beküldött	Pályázat	utólag	nem	szerkeszthető	vagy	más	módon	nem	módosítható!		
5.		A	Játékos	által	megadott	adatok	esetleges	változásaiból	eredő,	a	Szervező	érdekkörén	kívül	eső	technikai	
problémákért	(különösen,	de	nem	kizárólag	e-mail	cím	törlése	vagy	elérhetetlensége)	Szervezőt,	illetve	a	
megbízásából	eljáró	Lebonyolítót	semmilyen	felelősség	nem	terheli.	
6.	A	Pályázat	beküldésével	a	Játékos	tudomásul	veszi,	hogy	a	Játék	technikai	infrastruktúrájának	tartalma,	
teljesítménye,	üzenet-	és	adatátviteli-,	valamint	válaszadási	sebessége	a	kiszolgáló	technológia	függvénye,	
és	ezáltal	ezeket	kedvezőtlenül	befolyásolhatja	olyan,	a	Szervezőn	kívülálló	tényező,	mint	például	(de	nem	
kizárólagosan)	 kapcsolati	 hiba,	 a	 szerver	 számítógépek	 teljesítménye,	 a	 hálózati	 leterheltség,	 a	 hálózati	
torlódás,	a	lefedettség,	valamint	a	biztonságos	hálózati	kapcsolat	fenntartása.	A	Szervező	és	a	Lebonyolító	
az	e	pontban	írtakból	fakadó	mindennemű	felelősséget	kizár.		
7.	 A	 Pályázatokat	 a	 Játékszabály	 feltételeinek	 teljesítése	 érdekében	 a	 Szervező	 megvizsgálhatja,	 és	
amennyiben	 azok,	 illetve	 az	 azokat	 beküldő	 Játékos	 bármely	 okból	 nem	 felel	 meg	 a	 Játékszabályzat	
feltételeinek,	úgy	az	érintett	Játékost	a	Játékból	kizárhatja.	
8.	A	Játékból	ki	vannak	zárva	a	Szervező,	a	Lebonyolító,	valamint	a	Játék	szervezésében	részt	vevő	egyéb	3.	
személyek	 dolgozói	 és	mindezen	 személyek	 Ptk.	 8:1.§	 (1)	 bekezdés	 1.	 pontjában	meghatározott	 közeli	
hozzátartozói.	 A	 Játékban	 nem	 vehetnek	 részt	 a	 Játékban	 részt	 vevő	 termékek	 árusítását	 végző	
kiskereskedelmi	üzletek	tulajdonosai,	vezető	tisztségviselő,	alkalmazottai	és	azok	Ptk.	8:1.§	(1)	bekezdés	1.	
pontjában	meghatározott	közeli	hozzátartozói.		
9. A	JÁTÉK	IDŐTARTAMA	
9.1.	A	Játékban	a	2022.	május	02.	00	óra	00	perc	és	2022.	május	31.	23	óra	59	perc	59	másodperc	
közötti	vásárlásokat	igazoló,	a	Weboldalra	feltöltött	Blokkok	vesznek	részt.		
9.2	A	Pályázatok	beérkezésének	határideje,	tehát	a	kódfeltöltés	végső	határideje:	2022.	május	31.	
23:59:59.	 Az	 ezen	 határidő	 után	 beérkezett	 Pályázatok	 érvénytelennek	 tekintendők.	 Kétség	 esetén	 a	
Pályázatok	 beérkezési	 időpontjának	 meghatározásául	 a	 Játék	 szerverére	 történő	 feltöltési	 időpont	 az	
irányadó.	
9.3.	A	Pályázatot	nem	szükséges	a	vásárlás	napján	beküldeni,	de	a	napi	és	a	heti	sorsolásokon	csak	a	
sorsolás	 napját	 megelőző	 napon,	 illetve	 héten,	 a	 hét	 utolsó	 napján	 23:59:59	 -	 ig	 beérkezett	
Pályázatok	vesznek	részt.	
9.4.	A	fődíj	sorsoláson	minden	érvényes	Pályázat	részt	vesz.	
10. A	PÁLYÁZATOK	MEGVIZSGÁLÁSA		
10.1	A	Szervező,	illetve	a	Lebonyolító	a	jelen	Játékszabályzat	rendelkezésből	eredő	bármely	jogvita	esetén	
mindennemű	 felelősséget	 kizár.	 Visszaélés	 gyanúja	 esetén	 a	 Lebonyolítónak	 jogában	 áll	 a	 beküldött	
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Pályázatokat	 automatizált	 vagy	 manuális	 módon	 megvizsgálni,	 felülbírálni,	 és	 indokolt	 esetben	 -	
amennyiben	azok	a	jelen	Játékszabályzatban	leírt	szabályokat	megszegik	-	akár	a	Játékosokat	kizárni.	
10.2.	A	Játékosnak	a	Pályázat	és/vagy	a	Játékos	kizárása	esetén	nem	áll	jogában	sem	a	Lebonyolító	
döntése	ellen	fellebbezni,	sem	bármely,	a	törléssel	kapcsolatos	kártérítési	igénnyel	előállni	akár	a	
Szervezővel,	akár	a	Lebonyolítóval	szemben.		
	
11. NYEREMÉNYEK,	NYERTESEK	ÉRTESÍTÉSE,	NYEREMÉNYEK	ÁTADÁSA	
	
11.1.	A	Játék	időtartama	alatt	a	pályázó	Játékosok	között	az	alábbi	időpontokban	kisorsolásra	kerülnek	az	
alábbi	nyeremények:		
Napi	nyeremények	
A	Napi	nyeremények	sorsolása	nyerőidőpontok	alapján,	2022.	május	03.	és	2022.	június	01.	között	minden	
nap,	az	előző	nap	23:59:59-ig	beérkezett	Pályázatok	közül	történik.		
Napi	 nyeremények:	összesen	30	db,	 egyenként	30.000	 (harmincezer)	Forint	 értékű	CBA	és	Príma	
üzletekben	beváltható	vásárlási	utalvány	
Heti	nyeremények	
A	heti	nyeremények	sorsolása	nyerőidőpontok	alapján,	
1.	2022.	május	08.	23:59:59-ig	
2.	2022.	május	15.	23:59:59-ig		
3.	2022.	május	22.	23:59:59-ig		
4.	2022.	május	31.	23:59:59-ig		
beérkezett	Pályázatok	közül	történik.	
Heti	nyeremények:	összesen	4	db,	egyenként	300.000	(háromszázezer)	Forint	értékű	CBA	és	Príma	
üzletekben	beváltható	vásárlási	utalvány	
Főnyeremény	sorsolása	
A	Főnyeremény	sorsolása	2022.	június	01.	napján	15	óra	00	perckor	közjegyzői	sorsolás	keretében,	a	játék	
teljes	időtartalmában,	2022.	május	31.	23:59:59-ig	beérkezett	Pályázatok	közül	történik.	
A	 Főnyeremény:	 összesen	 3	 db,	 egyenként	 3.000.000	 (hárommillió)	 Forint	 értékű	 CBA	 és	 Príma	
üzletekben	beváltható	vásárlási	utalvány.	
11.2.	A	nyertes	Pályázatok	kisorsolása:		
A./	Napi	nyeremények:	A	Szervező	a	Játék	kezdő	időpontját	megelőzően	a	véletlenszerűség	elvének	eleget	
tevő	 gépi	 sorsolással,	 a	 Játék	 teljes	 időtartamának	 tekintetében	 a	 11.1.	 pontban	 meghatározott	 napi	
nyereményekre	vonatkozóan	kisorsol	a	30	(harminc)	játéknap	vonatkozásában	1-1	(egy-egy)	napi	nyerő	
időpontot	(év:	hónap:	nap:	óra:	perc:	másodperc),	mely	sorsolásról	 jegyzőkönyv	készül.	A	11.1.	pontban	
meghatározott	napi	nyereményeket	a	Játékszabályzatnak	mindenben	megfelelő	azon	Játékosok	nyerhetik	
meg,	akik	az	előre	meghatározott	adott	napi	nyerő	időpontokban	vagy	az	azutáni	legkorábbi	időpillanatban	
(óra,	 perc,	 másodperc)	 elsőként	 küldenek	 be	 a	 Játékszabályzatban	 foglaltaknak	 mindenben	 megfelelő	
Pályázatot.	Amennyiben	több	Játékos	másodpercre	azonos	időpontban	küld	be	AP(A)	kódot,	a	Szervező	azt	
a	Játékost	tekinti	nyertesnek,	akinek	a	Pályázatát	a	számítógépes	szerver	sorrendben	elsőként	dolgozza	fel.	
A	napi	nyeremény	átvételének	 feltétele,	hogy	a	nyertes	AP(A)	kódot	és	vásárlás	dátumát	 igazoló	
eredeti	 Blokkot	 a	 Szervező	 részére	 másolatban	 (pl.	 fotó/scan)	 bemutassa	 a	 11.4.	 pontban	
meghatározottak	szerint.	Bármilyen	kétség	esetén	vagy	véletlenszerűen	a	Lebonyolító	az	eredeti	blokk	
bemutatását	(postai	beküldését)	is	kérheti.	A	nyeremény	átadása	az	Blokk	bemutatását	követő	5	(Öt)	napon	
belül	történik	meg.	Abban	az	esetben,	ha	a	nyerő	perchez	legközelebb	álló	Játékossal	a	kapcsolatfelvétel	a	
Játékosnak	felróható	okból	az	első	megkeresést	követő	3	(Három)	naptári	napon	belül	nem	jár	sikerrel,	a	
nyertes	Pályázata	bármely	okból	érvénytelen,	vagy	a	nyertes	a	Játékból	a	Pályázatával	összefüggő	egyéb	
okból	kizárásra	kerül,	vagy	a	nyereményt	az	erre	meghatározott	 időben	nem	veszi	át,	úgy	a	Szervező	az	
időben	soron	következő	Pályázat	beküldőjével,	mint	tartalék	nyertessel	veszi	fel	a	kapcsolatot	és	folytatja	
ezt	a	sort	mindaddig,	amíg	érvényes	Pályázat	Játékosával	a	kapcsolatfelvétel	nem	járt	sikerrel.			
	
B./	Heti	nyeremények:	A	Szervező	a	Játék	kezdő	időpontját	megelőzően	a	véletlenszerűség	elvének	eleget	
tevő	 gépi	 sorsolással,	 a	 Játék	 teljes	 időtartamának	 tekintetében	 a	 11.1.	 pontban	 meghatározott	 heti	
nyereményekre	 vonatkozóan	 kisorsol	 a	 4	 (négy)	 játékhét	 vonatkozásában	 1-1	 (egy-egy)	 heti	 nyerő	
időpontot	 (év:	hónap:	nap:	óra:	perc:	másodperc)	mely	sorsolásról	 jegyzőkönyv	készül.	A	11.1.	pontban	
meghatározott	heti	nyereményeket	a	Játékszabályzatnak	mindenben	megfelelő	azon	Játékosok	nyerhetik	
meg,	akik	az	előre	meghatározott	adott	heti	nyerő	időpontokban	vagy	az	azutáni	legkorábbi	időpillanatban	
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(óra,	 perc,	 másodperc)	 elsőként	 küldenek	 be	 a	 Játékszabályzatban	 foglaltaknak	 mindenben	 megfelelő	
Pályázatot.	Amennyiben	több	Játékos	másodpercre	azonos	időpontban	küld	be	AP(A)	kódot,	a	Szervező	azt	
a	Játékost	tekinti	nyertesnek,	akinek	a	Pályázatát	a	számítógépes	szerver	sorrendben	elsőként	dolgozza	fel.	
A	heti	nyeremény	átvételének	 feltétele,	hogy	a	nyertes	AP(A)	kódot	és	vásárlás	dátumát	 igazoló	
eredeti	 Blokkot	 a	 Szervező	 részére	 másolatban	 (pl.	 fotó/scan)	 bemutassa	 a	 11.4.	 pontban	
meghatározottak	szerint.	Bármilyen	kétség	esetén	vagy	véletlenszerűen	a	Lebonyolító	az	eredeti	blokk	
bemutatását	(postai	beküldését)	is	kérheti.	A	nyeremény	átadása	az	Blokk	bemutatását	követő	5	(Öt)	napon	
belül	történik	meg.	Abban	az	esetben,	ha	a	nyerő	perchez	legközelebb	álló	Játékossal	a	kapcsolatfelvétel	a	
Játékosnak	felróható	okból	az	első	megkeresést	követő	3	(Három)	naptári	napon	belül	nem	jár	sikerrel,	a	
nyertes	Pályázata	bármely	okból	érvénytelen,	vagy	a	nyertes	a	Játékból	a	Pályázatával	összefüggő	egyéb	
okból	kizárásra	kerül,	vagy	a	nyereményt	az	erre	meghatározott	 időben	nem	veszi	át,	úgy	a	Szervező	az	
időben	soron	következő	Pályázat	beküldőjével,	mint	tartalék	nyertessel	veszi	fel	a	kapcsolatot	és	folytatja	
ezt	a	sort	mindaddig,	amíg	érvényes	Pályázat	Játékosával	a	kapcsolatfelvétel	nem	járt	sikerrel.			
	B./	Fődíj:	A	Játékosok	által	a	Játék	teljes	időtartama	alatt	érvényesen	beküldött	összes	Pályázat	közül	–	
2022.	 június	01	napján	15	óra	00	perckor	–	Lebonyolító	a	1095	Budapest,	Boráros	 tér	7.	 III.	 lph.	5.	em.	
11.(Dunaház)	alatti	közjegyzői	irodában,	–	közjegyző	jelenlétében	a	véletlenszerűség	elvének	eleget	tevő	
gépi	sorsolással	-	sorsolja	ki	a	Fődíj	nyerteseit.	A	Lebonyolító	a	sorsolásról	jegyzőkönyvet	vesz	fel,	amelyet	
a	sorsoláson	jelen	lévő	közjegyző	aláírásával	hitelesít.	Lebonyolító	a	sorsolás	alkalmával	5	db	(öt	darab)	
tartaléknyertes	Pályázatot	is	kisorsol.	A	tartaléknyertesek	a	kisorsolásuk	sorrendjében	válnak	jogosulttá,	
amennyiben	 a	 nyertes	 vagy	 az	 előttük	 álló	 tartaléknyertes	 Pályázat	 bármely	 okból	 érvénytelen	 vagy	 a	
nyertes	 vagy	 az	 előttük	 álló	 tartaléknyertes	 a	 Játékból	 a	Pályázatával	 összefüggő	 egyéb	okból	 kizárásra	
kerül.	A	fődíj	átvételének	feltétele,	hogy	a	nyertes	AP(A)	kódot	és	vásárlás	dátumát	igazoló	eredeti	
Blokkot	a	nyertes	a	Szervező	részére	postai	úton	megküldje	vagy	személyesen	bemutassa	a	11.4.	
pontban	meghatározottak	szerint.	Az	ügyintézés	 felgyorsítása	érdekében	a	Szervező	az	 igazoló	blokk	
másolatát	 (scan/fotó)	 is	bekéri.	A	nyeremény	átadása	az	 eredeti	Blokk	beérkezése	esetén,	 a	beérkezést	
követően	 várhatóan	 5	 (Öt)	 napon	 belül	 történik	 meg.	 Abban	 az	 esetben,	 ha	 a	 nyertes	 Játékossal	 a	
kapcsolatfelvétel	a	Játékosnak	felróható	okból	az	első	megkeresést	követő	3	(Három)	naptári	napon	belül	
nem	jár	sikerrel,	a	nyertes	Pályázata	bármely	okból	érvénytelen,	vagy	a	nyertes	a	Játékból	a	Pályázatával	
összefüggő	egyéb	okból	kizárásra	kerül,	vagy	a	nyereményt	az	erre	meghatározott	időben	nem	veszi	át,	úgy	
a	 Szervező	 a	 kisorsolt	 tartaléknyertessel	 veszi	 fel	 a	 kapcsolatot	 és	 folytatja	 ezt	 a	 sort	mindaddig,	 amíg	
érvényes	Pályázat	Játékosával	a	kapcsolatfelvétel	nem	járt	sikerrel.		 
11.3 Azok	 a	 AP(A)	 kódok,	 amelyek	 az	 alaki	 előírásoknak	 nem	 felelnek	 meg,	 a	 Játékból	 automatikusan	
kizárásra	kerülnek.		
11.4 A	 Szervező/Lebonyolító	 a	 kisorsolt	 Játékosokat	 a	 regisztrációs	 e-mailben	 értesíti	 és	 a	 Játékosok	
kötelesek	az	értesítést	követő	legkésőbb	48	(Negyvennyolc)	órán	belül	a	Nyeremény	átvételéhez	szükséges	
személyes	 adataikat	 (teljes	 név,	 telefonszám,	 cím,	 e-mail	 cím	 és	 adóazonosító	 jel)	 pontosan	 megadni.	
Amennyiben	a	nyertes	a	fenti	jogvesztő	határidőn	belül	a	Nyeremény	átvételéhez	szükséges	adatait	nem	
adja	 meg,	 úgy	 a	 nyertes	 Játékos	 Pályázata	 kizárásra	 kerül,	 és	 Szervező/Lebonyolító	 a	 tartaléknyertest	
értesíti.	
11.5 A	 Nyeremény	 másra	 át	 nem	 ruházható,	 és	 készpénzre	 nem	 váltható.	 Egy	 Játékos	 a	 Játék	 teljes	
időtartama	 alatt	 bármennyi	 napi	 és	 heti	 nyereményre	 jogosult	 lehet.	 A	 fődíj	 sorsoláson	minden	
Pályázat	 részt	 veszt.	 Egy	 Játékos	 egy	 fődíjra	 lehet	 jogosult.	 Abban	 az	 esetben,	 ha	 egy	 játékos	
Pályázata	 egynél	 több	 fődíj	 tekintetében	 került	 kisorsolásra,	 a	 később	 kisorsolt	 fődíjra	 a	
tartaléknyertesek	sorsolásuk	sorrendjében	jogosultak.	
11.6 Ha	 a	 Fődíj	 nyertese	 a	 nyeremény	 átvétele	 érdekében	 együttműködési	 kötelezettségének	 nem	 tesz	
eleget,	és	így	a	vásárlást	igazoló	blokk	bemutatása	az	első	értesítést	követő	legkésőbb	15	(Tizenöt)	napon	
belül	meghiúsul,	úgy	ezen	körülmény	a	Szervező	vagy	Lebonyolító	terhére	nem	értékelhető.	A	Szervező	a	
Fődíj	átvételére	újabb	lehetőséget	nem	tud	biztosítani.	A	Szervező	fenntartja	a	jogot,	hogy	a	bármely	okból	
át	nem	vett	Nyereményt	a	sorrendben	következő	tartaléknyertesnek	adja	át.	
11.7 A	Szervező	a	heti	és	a	napi	nyereményeket	postai	úton,	a	nyertes	által	megadott	címre	kíséreli	meg	
kézbesíteni.	A	Szervező	és	a	Lebonyolító	kizárja	felelősségét	a	Nyeremény	kézbesítésének	elmaradása	miatt	
abban	 az	 esetben,	 amennyiben	 a	 kézbesítés	 a	 nyertes	 hibájából	 hiúsul	 meg	 (pl.	 nem	 gondoskodik	 a	
nyeremény	átvételéről,	pontatlan	címet	ad	meg,	stb.).	
11.8 A	Szervező	a	 fődíjakat	személyesen,	a	Szervező	által	megjelölt	címen	adja	át.	Az	utazási	költséget	a	
nyertes	köteles	viselni.	A	Szervező	és	a	Lebonyolító	kizárja	felelősségét	a	fődíjak	átadásának	elmaradása	
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miatt	 abban	 az	 esetben,	 amennyiben	 az	 átadás	 a	 nyertes	 hibájából	 hiúsul	meg	 (pl.	 nem	 gondoskodik	 a	
nyeremény	átvételéről	stb.).	A	 Játékos	kifejezetten,	erre	vonatkozó	anyagi	 igény	támasztása	nélkül	
hozzájárul	 ahhoz,	 hogy	 amennyiben	 ő	 lesz	 a	 Fődíj	 nyertese,	 úgy	 a	 fődíj	 átadásakor	 róla	 kép	 és	
hangfelvételek	készüljenek,	amelyeket	a	Szervező	mindenféle	térbeli	vagy	időbeli	korlátozás	nélkül	
nyilvánosságra	hozzon.	
11.9 A	 Szervező	 a	 magukat	 hitelt	 érdemlően	 igazoló	 nyertesek	 nevét	 a	 Weboldalon	 folyamatosan	
közzéteszi.	 A	 nyilvánosságra	 hozatal	 során	 a	 nyertes	 Pályázatokat	 beküldő	 Játékosok	 neve	 jelenik	meg,	
amelyhez	valamennyi	Játékos	a	Játékra	történő	jelentkezéssel	kifejezetten	és	feltétel	nélkül	hozzájárul.		
11.10 Szervező	kizárja	a	Játékból	azt	a	Pályázatot:		
a.) 			amelyre	nézve	 az	 azt	 beküldő	 Játékos	 részére	 a	Nyereményt	 azért	 nem	 lehet	 kézbesíteni,	mert	 a	
Pályázatban	feltüntetett	személyes	adatok	nem	valósak,	hiányosak	vagy	tévesek,	vagy	a	Pályázatot	beküldő	
Játékos	egyéb	okból	nem	felel	meg	a	 jelen	 Játékszabályzatban	 írt	személyi	 feltételeknek.	A	 Játékos	téves	
adatszolgáltatásából	eredően	a	Szervezőt	és	a	Lebonyolítót	semmilyen	felelősség	nem	terheli;	
b.) 	nem	tudja	igazolni	a	nyerést,	sérült,	hiányos	vagy	nem	érvényes	a	Blokkja,	vagy	nem	felel	meg	a	jelen	
szabályzatban	írt	személyi	és	alaki	feltételeknek		
11.11 A	beküldött	Pályázatok	érvényességével	kapcsolatban	vagy	bármely	más	felmerülő	vitás	esetben	a	
Szervező	döntése	az	irányadó.	Amennyiben	a	nyertes	személyét	illetően	vita	keletkezik,	úgy	a	nyeremény	
átadásának	kérdésében,	illetve	a	nyertes	személyének	meghatározásában	a	Szervező	döntése	végleges	és	
nem	vitatható.	
12 ADÓZÁS	ÉS	KÖLTSÉGEK		
A	 Nyereményekhez	 tartozó	 esetleges	 SZJA	 fizetési	 kötelezettséget	 a	 Szervező	 viseli.	 Szervezőt	 a	
Nyeremények	 fentiek	 szerinti	 átadásán	 és	 adóvonzatuk	 kiegyenlítésén	 kívül	 további	 kötelezettség	 nem	
terheli.	A	Nyeremények	belföldi	kézbesítésével	 járó	postaköltséget	a	Szervező	viseli.	Az	egyéb	felmerülő	
költségek	(pl.	a	nyeremény	átvételének	helyszínére	 történő	utazás	költségei,	nyertes	blokk	postázása)	a	
Játékost	terhelik.		

	
13 INFORMÁCIÓ	A	JÁTÉKRÓL	
A	 Játékról	 részletes	 információk	 a	Weboldalon	 érhető	 el.	 A	 résztvevők	 a	 Játékkal	 és	 a	 nyereményekkel	
kapcsolatos	további	információért,	illetve	esetleges	panaszaikkal	kapcsolatban	a	jatek@cba.hu	e-mail	címre	
vagy	a	CBA	Kft.	(székhely:	2351	Alsónémedi,	2402/1	hrsz.)	postai	címre	is	írhatnak.	
	
14 ADATVÉDELEM,	ADATKEZELÉS	
A	Játékkal	kapcsolatos	adatkezelési	tájékoztató	a	Játékszabályzat	1.	sz.	mellékletében	található.	
	
15 VEGYES	RENDELKEZÉSEK	
14.1. 	A	Pályázatok	hiányosságáért/hibájáért	(pl.	névelírás,	címelírás,	téves	vagy	nem	valós	adat	feltüntetése	
stb.),	a	Nyeremények	kézbesítésének	–	Szervező,	illetve	Lebonyolító	érdekkörén	kívül	eső	–	elmaradásáért	
vagy	 késedelméért,	 ill.	 a	 kézbesítés	 során	 keletkezett	 károkért	 sem	 a	 Szervező,	 sem	 a	 Lebonyolító	
semmilyen	 felelősséget	 nem	 vállal.	 A	 Szervező	 a	 Játék	 keretein	 belül	 nem	 oszt	 szét	 a	 jelen	
Játékszabályzatban	meghatározottakon	túlmenően	egyéb	nyereményt.	
14.2. A	Szervező,	 illetve	a	Lebonyolító	kizárja	a	felelősségét	minden,	a	Weboldal	illetve	az	azt	működtető	
szervert	ért	külső,	pl.	SQL	támadások	estére.	Tehát	amennyiben	például	a	weboldalt	ért	támadás	folytán	a	
Játékosok	 téves	 rendszerüzeneteket	 kapnak	 nyereményeiket,	 a	 nyertes/nem	 nyertes	 státuszukat,	 stb.	
illetően,	úgy	ezen	esetekre	a	Szervező,	illetve	a	Lebonyolító	semminemű	felelősséget	nem	vállal.	
14.3. Szervező	 fenntartja	 magának	 a	 jogot	 arra,	 hogy	 amennyiben	 valamely	 Játékos	 részéről	
bármilyen	 (számítógépes)	 manipulációt,	 tömegesen	 generált	 e-mail	 címek,	 illetve	 a	 Játék	
szellemével	 bármilyen	módon	 összeférhetetlen	 vagy	 azt	 sértő	magatartást	 tapasztal	 vagy	 ennek	
megalapozott	gyanúja	felmerül,	úgy	a	Játékost	azonnali	hatállyal	kizárja	a	Játékból.	
14.4. Ha	a	Játékos	a	Játék	közben	bezárja	a	böngésző	ablakot	vagy	ha	a	kapcsolat	(bármely	okból)	megszakad	
a	 kiszolgáló	 webhelyével,	 abban	 az	 esetben	 az	 adatok	 elvesztéséért	 a	 Szervező,	 illetve	 a	 Lebonyolító	
semmilyen	felelősséget	nem	vállal.	
14.5. Szervező,	 illetve	Lebonyolító	kizárja	a	 felelősségét	a	Weboldal	oldal	 rajta	kívülálló	okokból	 történő	
meghibásodásáért,	 amely	 időtartam	 alatt	 a	 honlap	 nem	 vagy	 korlátozottan	 használható,	 ugyanakkor	
haladéktalanul	megtesz	minden	szükséges	intézkedést	annak	érdekében,	hogy	a	hiba	okát	mielőbb	feltárja,	
illetve	megszüntesse.	
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14.6. A	 Szervező	 fenntartja	 a	 jogot,	 hogy	 a	 Játék	 feltételeit	 tartalmazó	 jelen	 Játékszabályzatot	 indokolás	
nélkül	bármikor	módosítsa,	ide	értve	a	Játék	megszüntetését	is.	Az	erre	vonatkozó	tájékoztatást	a	Szervező	
a	Játék	egyéb	közleményeivel	azonos	nyilvánosságot	biztosítva	közzéteszi.	
	
Budapest,	2022.	május	20.					

CBA	Kft.		
	Szervező	

	
	


