A Netrisk.hu Zrt.

„Minden 3. nyer!” című akció
részvételi szabályzata
2018.01.02. – 2018.04.02.

1. Az akció szervezője
A „Minden 3. nyer!” című akció (a továbbiakban: Akció) szervezője a Netrisk.hu
Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., amely távközlési szolgáltatásokat
összehasonlító üzletágának weboldalát, a telenet.hu honlapot kezeli (székhely:
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg. 01-10-046865, a
továbbiakban ”Szervező”).
2. Az Akció időtartama
Az Akció 2018.01.02. napján 00 óra 00 perctől 2018.04.02. napján éjfélig tart.
3. Az Akcióban történő részvétel feltételei
3.1. Az Akcióban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel
rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a
Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik az Akció
lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
3.2. Az Akcióban azok vesznek részt, akik az Akció időtartama alatt a
Telenet.hu portálon vagy a Telenet.hu telefonos ügyfélszolgálatán keresztül
megrendelnek egy, a távközlési szolgáltató partnereink által kínált lakossági
előfizetést az alábbi szolgáltatások valamelyikére:







internet szolgáltatás
mobilinternet szolgáltatás
tv szolgáltatás
telefon szolgáltatás
mobiltelefon szolgáltatás
szolgáltató által kínált csomagajánlat

3.3. Az Akció időtartama alatt a megrendelés regisztrálásának sorrendjében
minden harmadik Megrendelő válhat jogosulttá az 5. pontban leírt
nyereményre.
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3.4. Az Akcióban való részvétel további feltétele, hogy a Megrendelő a
megrendelést követő 45 naptári napon belül a Szervezőnek bemutatja a
megrendelt távközlési szolgáltatás első havidíjáról szóló számlát, valamint
annak befizetését igazoló csekket vagy bankkivonatot.
3.5. Az Akcióban a Megrendelő részvételi esélyei többszöröződnek minden
olyan megrendeléssel, amelynek esetében teljesülnek a szabályzatban előírt
részvételi feltételek az Akció időtartama alatt.
3.6. Szintén a részvétel feltétele, hogy az ügyfél a megrendelés leadásához
szükséges adatok megadásával egyidejűleg önkéntes és kifejezett
adatkezelési, valamint marketing hozzájárulást ad. Az adatkezelési és
marketing nyilatkozat részletes tartalma a www.telenet.hu oldalon
megismerhető, ún. kikerülhetetlen tartalom.
3.7. A megrendelés elküldésével a Megrendelő előzetesen hozzájárul ahhoz
is, hogy a Szervező a weboldalán, valamint Facebook oldalán az adatait (név,
irányítószám, település) nyertessége esetén nyilvánosságra hozza az akciót
követően, és időbeli korlátozás nélkül elérhetővé tegye.
3.8. Kizárja a Szervező az Akcióból azt a Megrendelőt, aki
-

-

-

-

a Játék időtartama alatt visszamondja a megrendelését vagy eláll a
szerződéstől;
hibás vagy hiányos megrendelést ad le a szolgáltató felé, és azt a
szolgáltató felszólítására, az általa előírt határidőn belül nem javítja vagy
nem egészíti ki, emiatt a távközlési szolgáltató eláll a szerződéstől és a
szolgáltatás létesítésétől;
a szolgáltatás létesítéséhez szükséges, a szerződéskötésben
meghatározott díjat vagy díjelőleget a megadott határidőre nem fizeti be,
emiatt a távközlési szolgáltató eláll a szerződéstől és a szolgáltatás
létesítésétől;
a megrendelt szolgáltatás első havi díjáról szóló számla másolatát és a
befizetést igazoló csekket vagy bankkivonatot a megrendeléstől
számított 45 naptári napon belül nem mutatja be a Szervezőnek;
neki felróható okból a szolgáltatás létesítését nem teszi lehetővé vagy
megakadályozza;
a jelen Játékszabályzat 9.6.-9.7. pontjai szerinti magatartást tanúsít.

4. Az Akció leírása
4.1. Az Akcióban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő
ügyfelek vesznek részt.
4.2. Az Akció időtartama alatt a Megrendelő a Telenet.hu távközlési
szolgáltatásokat összehasonlító portálon vagy a Telenet.hu telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül megrendel egy szolgáltatást a fent részletezett
távközlési szolgáltatások közül.
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4.3. A Megrendelő a távközlési szolgáltató által meghatározott módon és
határidőre aláírja és visszaküldi a szolgáltatótól kapott szerződést, és megfizeti
a szolgáltatás létesítéséhez szükséges, a távközlési szolgáltató által
meghatározott díjat vagy díjelőleget.
4.4 Szervező értesíti a nyereményre jogosult Megrendelőket.
4.5. A Megrendelő a megrendelést követő 45 naptári napon belül a
Szervezőnek bemutatja a megrendelt távközlési szolgáltatás első havidíjáról
szóló számlát, valamint annak befizetését igazoló csekket vagy bankkivonatot.
Ezzel a Megrendelő jogosulttá válik a nyeremény átvételére az 5. pontban leírt
eljárás keretében.
5. Nyeremény
A Szervező az Akció időtartama alatt - a 3. pontban leírt részvételi feltételek
maradéktalan teljesítése esetén – a megrendelt távközlési szolgáltatás első
havi alapdíjának megfelelő összeget átutalással megfizeti a Megrendelőnek.
A Szervező által fizetett összeg nem terjed ki mobil- és telefoncsomagok esetén
a forgalom alapú (perc alapú) havidíjra.
A Szervező az összeget a jogosulttal írásban egyeztetett bankszámlaszámra
utalja át.
6. Adózás és költségek
A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén
kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek
(pl. a havidíj megfizetésének igazolásával kapcsolatos költségek) a
Megrendelőt terhelik.
7. További Információk az Akcióról
Az Akcióról esetleges további információk a Netrisk.hu Zrt. tulajdonában lévő
www.telenet.hu weboldalon érhetők el.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. A jelen szabályzat az Akció teljes időtartama alatt elérhető a
www.telenet.hu internetcímen.
9.2. Az Akcióban való részvétellel a Megrendelő elfogadja a jelen Szabályzatot.
9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves
vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, illetve a
nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a nyeremény
átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
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9.5. A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, amikor a szolgáltató neki
felróható okból nem teljesíti az ügyféllel kötött szerződésből eredő
kötelezettségeit.
9.6. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.telenet.hu weboldalt,
illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL-támadások esetére. Tehát
amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók
téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű
felelősséget nem vállal.
9.7. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
ügyfél részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve az Akció szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy az ügyfelet azonnali hatállyal kizárja az Akcióból.
9.8. Az Akcióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.telenet.hu
domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem
a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás az ügyfelek
regisztrációjába az ügyfél azonnali kizárását eredményezi.
9.9. Ha az ügyfél a Regisztráció közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az
esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.10. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal 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.
9.11. Bármilyen, az Akció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
9.12. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
9.13. Az Akcióban történő részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy
a Szervező a jelen Szabályzatban leírtak szerint, illetve az Akció céljának (az
Akció jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat
kezelje.
9.14. Az a Megrendelő, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait
kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor indoklás nélkül
kérheti írásban a következő címen: Netrisk.hu Zrt. 1138 Budapest, Madarász
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Viktor utca 47-49. vagy a következő email címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu.
A felhasználó ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
9.15. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az ügyfél tudomásul veszi, hogy
amennyiben nem adja meg az Akció lebonyolításához szükséges adatokat vagy
a regisztráció során megadott adatai törlését a nyeremény átadását
megelőzően kéri, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt, valamint
amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más
jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által
kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget
tenni.
9.16. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a felhasználó
személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a felhasználó
előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
9.17. A Megrendelők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megrendelés során
megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési szabályzata alapján
kezelje (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-135644/2017), és a
nyertesek név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet, illetve az első havi
alapdíjnak megfelelő összeget a székhelyén a számviteli kötelezettségek
teljesítése érdekében a 2000. évi C. 5 törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig
megőrizze.

Budapest, 2018.01.02.
A Szervező
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