„Berger Házak”
nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata
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PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
1.1 A „Berger Házak” nyereményjáték (“Promóció”) szervezője a Berger Házak Zrt.(székhely: 4244 Újfehértó, Ady
E. u. 34.; Cégjegyzékszáma: 15-09-067813; E-mail elérhetősége: kapcsolat@bergerhazak.hu; (“Szervező”).
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A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 Promócióban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy, aki a magyar hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító
igazolvánnyal valamint adószámmal rendelkezik, 18. életévét betöltötte, és aki a Promócióban a jelen
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írtak szerint érvényes regisztrációt nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg
elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt (“Játékos”).
2.2 A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a
Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

2.3 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, munkavállalói és ezek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a Promóció
szervezésében résztvevő ügynökség (Progressive Studio Kft., székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró,
6. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-877715, adatkezelési nyilvántartási szám: bejegyzés alatt. („Lebonyolító)
alkalmazottai, munkavállalói és ezek közeli hozzátartozói.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó regisztrációkat érvénytelenné nyilvánítja, és automatikusan kizárja a
Promócióból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat az online regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat
tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el regisztrációját a Weboldalon, úgy a Promócióval
kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító
mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a
Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a regisztráció beküldésével kapcsolatos adatait harmadik
személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.
2.6 A regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció 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 Lebonyolító az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy
az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

2.8 A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó
e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, 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 Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítónak okoztak.

2.9 A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Promóció védelmét biztosító
technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:
2.11.1 hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;
2.11.2 megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy
megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
2.11.3 kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba,
illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a
Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása
(mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
2.11.4 nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;
2.11.5 bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása
bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a regisztrációját is
érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy
harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem
tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli
megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.
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PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
3.1 A Promóció 2018. április 11. 12:00:00 órakor kezdődik és 2018. április 15. 12:00 óráig tart.
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A PROMÓCIÓ MENETE
4.1 A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy
a 3.1 pontban meghatározott promóciós időszakban feliratkoznak a www.bergerhazak.hu web-felületen keresztül az
ingyenes hírlevél szolgáltatásra.
4.2 A Játékosnak a www.bergerhazak.hu weboldalra érkezve meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges adatokat:
személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.

4.3 A Játékos a személyes adatok kitöltése és a játékszabályzat, valamint az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után
tud feliratkozni a hírlevélre.

4.4 A Játékosok a regisztráció során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges
változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail
cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy
Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli. Egyszer van lehetősége egy adott Játékosnak regisztrálni,
ugyanazon Játékos többszöri regisztrációját a rendszer egy regisztrációként kezeli.
4.5 A regisztráció elküldését követően a rendszer egy automatikus tájékoztató e-mailt küld a regisztráció elküldéséről a
Játékos által megadott e-mail címre. Abban az esetekben, amikor a Játékos a sorsolás alkalmával kiválasztásra
kerül, mint Nyertes, arról külön e-mail üzenetben kap értesítést. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld
értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen Nyereményt nem nyertek.
4.6 A Promócióba beérkező regisztráció a rendszer a Játék szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A
rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.
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NYEREMÉNYEK
5.1 Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén elektronikus
sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

•

Fődíj: A Berger Házak Zrt. által biztosított szolgáltatások értékéből 10%-os kedvezményt biztosít a
szervező, de maximum nettó 5.000.000 Ft értékhatárig. Abban az esetben, ha a megrendelés értékének
10%-a magasabb nettó 5.000.000 Ft-nál, a maximális kedvezményösszeget biztosítjuk. A kedvezményt a
Berger Házak Zrt. által épített új üzemben készülő épületekre lehet igénybe venni.

•
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További, megrendeléshez nem kötődő nyeremény: Két éjszaka két fő részére félpanziós ellátással
(szoba reggelivel és 4 fogásos vacsora menüsorral) foglalás alapján a 7 panorámás butik szoba
egyikében, kivéve kiemelt időszakokat (http://naturahill.hu/araink/). Szobafoglalás és lemondási
kondíciók az aktuális foglalási feltételek alapján (http://naturahill.hu/araink/)

SORSOLÁS
6.1 A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén nyilvános elektronikus sorsolás útján történik egy alkalommal
az alábbi időpontban: 2018. április 17. 12:00 óra.
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NYERTESEK, TARTALÉKNYERTESEK
7.1 A 5.1 pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes regisztrációt küldenek be az 4. pontban foglaltak
szerint.
7.2 A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A
Nyertesek névsora a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetők, a játék Weboldalán található Nyertesek
menüpont alatt.
7.3 A Játékos a Promóció időtartama alatt egy regisztrációra jogosult. Azok a regisztrációk, amelyek a
Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra,
míg az érvényes regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.
7.4 A Promóció ideje alatt egy Játékos egy regisztráció beküldésével, egy alkalommal vehet részt a Promócióban.
7.5

Lebonyolító a tartaléknyertest nem sorsol ki.
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NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
8.1 A nyertesek, (együttesen: „Nyertesek”, külön-külön: „Nyertes”) által a regisztráció során megadott e-mail címre a
Lebonyolító nyertes értesítőt küld (”Nyertes értesítés”).
8.2 Lebonyolító a sorsolást követő 7 munkanapon belül a Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes
értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép a nyertesekkel, amelynek során a nyerteseknek 5
munkanapon belül meg kell adniuk telefonos és postázási címüket a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.
8.3 A nyertesekkel a Lebonyolító 10 munkanapon belül két alkalommal kísérel meg e-mailben kapcsolatba lépni.
Amennyiben a nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül
kapcsolatba lépnie a nyertesekkel a nyereményre való jogosultság elvész.
8.4 A nyeremények személyes egyeztetésen kerülnek átadásra a Nyertesekkel egyeztetetett időpontban. A
címegyeztetést Lebonyolító e-mailen keresztül végzi.

8.5 A Nyeremények a sorsolást követő 90 munkanapon belül kerülnek átadásra. A Fődíj átadásáról Szervező közvetlenül
a Nyertessel egyeztet.

8.6 A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség, valamint a nyeremények más típusú
nyereményekre nem válthatók át és nem átruházhatók harmadik személy részére.

8.7 Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságunkat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy
Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító
terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A
Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

8.8 Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.bergerhazak.hu Weboldalon közzéteheti. A nyilvánosságra
hozatal során a nyertes regisztrációt beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akik
a nyertességre vonatkozó jogosultságot a megadott elérhetőségek valamelyikén Lebonyolító felé visszaigazolták. A
személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő
jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

8.9 A Szervező kizárja a Promócióból azt a regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt
azért nem lehet átadni, mert a regisztrációban vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok
nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
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ADÓZÁS
9.1 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
átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

10 INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL
10.1 A Promócióról részletes információk a www.bergerhazak.hu Weboldalon érhetők el.

11 ADATVÉDELEM
11.1 A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Promócióban részt
vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
•

nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Promócióval kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

•

a Nyertesekről kép-, hang-és filmfelvétel is készülhet, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező
termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és
ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhatja a személyiségi jogok maradéktalan
betartása mellett;

•

és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

11.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a kapcsolat@bergerhazak.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost
megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a
továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó
nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) a kapcsolat@bergerhazak.hu e-mail címre. Ez
esetben a Játékos automatikusan kizárásra kerül a Promócióból.
11.3 A megadott személyes adatok kezelője a Berger Házak Zrt.

11.4 Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító (Progressive Studio Kft.) végzi.

11.5 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges
adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Promóció

szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes
adatait továbbra is kezelheti.

12 VEGYES RENDELKEZÉSEK
12.1 A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a
Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
12.2 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.bergerhazak.hu Weboldalon, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a
Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
12.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes)
manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen
vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal
kizárja a Promócióból.

12.4 A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.bergerhazak.hu domainről, illetve a
webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a
Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációiba a Játékos azonnali kizárását
eredményezi.
12.5 Ha a Játékos adatfeltöltés 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.
12.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
12.7 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
12.8 A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, amelyet a Játékosok
megtekinthetnek a Weboldalon.
12.9 A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a
Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből

eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat
szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
12.10

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak

bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A
Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
12.11

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a

Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a
Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.bergerhazak.hu oldalon
tájékoztatja a Játékosokat.
12.12

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

12.13

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés

nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2018. április 11.
Berger Házak Zrt.

Szervező
Progressive Studio Kft.
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