JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Coca-Cola „Kupak alatt a legjobb nyarad!” nyereményjáték
hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1.

A nyereményjáték szervezői

A Coca-Cola – „Kupak alatt a legjobb nyarad!” promóció (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Coca-Cola Magyarország
Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzék szám: 13-09-072515; adószám: 12150126067506; 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 GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029
Budapest, Zsíroshegyi út 16, cégjegyzékszám: 01-09-917297; adószám: 1473365-2-41), Interswitch Kft.
(székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10., cégjegyzékszám: 01-09-269827, adószám: 109072692-41), EPAM Systems Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., cégjegyzékszám: 01 09 692031,
adószám: 12548051244), Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.( székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget
hrsz. 23796/58, cégjegyzékszám: 01-09-263756, adószám: 10837410-2-41), Csatári-Septe Zsófia (lakcím:
7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 44/a), Septéné Nagy Mária (Kossuth Lajos utca 44/a) együttesen végzi.

2.

A Játékban történő részvétel feltételei

2.1.
A Játékban részt vehet minden, 18. 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 CocaCola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light, Coca-Cola zero lemon vagy Coca-Cola zero cherry 500 ml PET palackos terméket
(”Termék”); és
2.1.1. elektronikusan regisztrál a www.nyar.coke.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/, nem, lakóhely szerinti ország, e-mail cím, mobiltelefonszám; vagy a saját nevére szóló és aktív Facebook
regisztrációjához tartozó azonosító adatok megadásával engedélyezi a Facebook-on megadott fenti adataihoz való
hozzáférést a Szervezők, illetve a Lebonyolító részére („Regisztráció”). Amennyiben Játékos saját nevére szóló és aktív
Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook
regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a
regisztráció során a Játékosnak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell. 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 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. A Kód feltöltése során meg kell jelölnie, hogy melyik
nyereménytípusért indul (páros fesztivál jegy vagy egy hetes lazulás a Coke parti kecóban). A nyereménytípus
megjelölése után még el kell döntenie, hogy melyik fesztiválra szeretne páros belépőjegyet nyerni vagy mely
időintervallumban szeretne nyaralni a Coke Parti Kecóban (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). Egy adott Pályázatban
megjelölt nyereménytípus a későbbiekben nem módosítható, azonban egy újabb Pályázat benyújtásakor a Játékos
ismét megjelölheti, hogy melyik nyereménytípusért indul.
2.2.
A Játékos köteles a promóciós Kupakot 2018. szeptember 30-ig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén
a Szervezők esetleges felhívására a Szervezők részére bemutatni. Szervezők a nyeremény átadását megelőzően a jelen
játékszabályzat 6.5. 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 5 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.

3.

A Játékban résztvevő termékek






Coca-Cola 500 ml
Coca-Cola zero 500 ml
Coca-Cola light 500 ml
Coca-Cola zero cherry 500 ml
Coca-Cola zero lemon 500 ml

PET palackos promóciós kiszerelésű termékek, melyeken promóciós karkötők egyike található meg.
Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról és őrizze meg
a Kupakot 2018. szeptember 30-ig!
4.

A Játék időtartama

A Játék 2018. június 1. 00 óra 00 perctől 2018. augusztus 2. 23 óra 59 percig tart. A Játék 9 játékhétből áll, minden
játékhét péntektől (péntek 00 óra 00 perctől) következő hét csütörtökig (csütörtök 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 630 (hatszázharminc) darab napi nyerő időpontot
sorsolnak ki (minden egyes naptári nap tekintetében 10 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 6.5. 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 1

5.2.1. Szervezők megbízásából a Lebonyolító június 1. és augusztus 2. között hetente 2 (kettő) darab 8 főre szóló egy
(1) hetes, hétfőtől-hétfőig tartó periódusokra szóló Coke Parti Kecó nyaralási lehetőséget sorsol ki a következők szerint
(nyaralás részletei I.sz. melléklet):
1
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5.2.1.1.1.

5.2.1.1.2.

5.2.1.1.3.

5.2.1.1.4.

5.2.1.1.5.

5.2.1.1.6.

5.2.1.1.7.

5.2.1.1.8.

5.2.1.1.9.

lazulás időtartama: 2018. június 18. 14 óra 00 perc-június 25. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. június 8. 10 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. június 7. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes Pályázatok
között,
lazulás időtartama: 2018. június 25. 14 óra 00 perc – július 2. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. június 15. 10 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. június 14. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,
lazulás időtartama: 2018. július 2. 14 óra 00 perc – július 9. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. június 22. 10 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. június 21. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,
lazulás időtartama: 2018. július 9. 14 óra 00 perc – július 16. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. június 29. 10 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. június 28. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,
lazulás időtartama: 2018. július 16. 14 óra 00 perc – július 23. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. július 6. 10 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. július 5. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes Pályázatok
között,
lazulás időtartama: 2018. július 23. 14 óra 00 perc – július 30. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. július 13. 15 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. július 12. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,
lazulás időtartama: 2018. július 30. 14 óra 00 perc – augusztus 6. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. július 20. 15 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. július 19. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,
lazulás időtartama: 2018. augusztus 6. 14 óra 00 perc – augusztus 13. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. július 27. 15 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. július 26. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,
lazulás időtartama: 2018. augusztus 13. 14 óra 00 perc – augusztus 20. 10 óra 00 perc
Sorsolás időpontja: 2018. augusztus 3. 15 óra 00 perckor a 2018. június 1. 00 óra 00 perc és
2018. augusztus 2. 23 óra 59 perc között beérkezett, a megadott időtartamot bejelölő érvényes
Pályázatok között,

A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a megjelölt nyerő
időszakonként 2 (kettő) darab nyertes Pályázatot sorsol ki, tehát minden nyaralási időszak tekintetében kettő 8 főre
szóló lazulás kerül kisorsolásra. A nyaralás időpontját a kódfeltöltésnél van lehetőség megválasztani, a Játékos az általa
választott időpontú lazuláshoz tartozó sorsoláson vesz részt. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító, Rewart Kft.
székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.
5.2.2. A Lebonyolító a Coke Parti Kecó sorsolásokon nyereményenként 5 (öt) db, azaz összesen 10 (tíz) db
tartaléknyertes Játékost sorsol ki hetente. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott
nyereményre a 6.5. 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 6.5. 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.

6.

A Játék során megnyerhető nyeremények

6.1.
Egy Játékos a Játék teljes időtartam alatt egy db napi nyereményt (páros napijegy) fesztiválonként, és egy db
heti nyereményt (Coke Parti Kecó lazulás) nyerhet. Egy Kód feltöltéssel egy nyereménytípusért indulhat, amit a
Kódfeltöltésnél jelölhet meg.
6.2.

A Játék során 3 fesztiválra van lehetőség páros napijegyet nyerni naponta az alábbiak szerint:

Naponta 10 db páros napijegyet van lehetőség nyerni, az alábbi időszakokban (a Játékos választja ki a kódfeltöltés
során, hogy melyik fesztiválra szeretne páros napijegyet nyerni):
-

VOLT fesztivál időpontja: 2018.06.26-06.30.


-

Balaton Sound fesztivál időpontja: 2018.07.04-07.08.


-

Választható egészen: 2018.06.20. 23:59:59-ig

Választható egészen: 2018.06.28. 23:59:59-ig

Sziget fesztivál időpontja: 2018.08.08-08.15.


Választható egészen: 2018.08.02. 23:59:59-ig

2.6.1. A Kód feltöltés során megjelölt fesztivál a későbbiekben nem módosítható, más fesztiválra nem beváltható.
Egy adott Pályázatban megjelölt nyereménytípus és fesztivál a későbbiekben nem módosítható, azonban egy újabb
Pályázat benyújtásakor a Játékos ismét megjelölheti, hogy melyik nyereménytípusért és melyik fesztiválért indul. Egy
játékos a Játék teljes időtartama alatt egy db napi nyereményt nyerhet fesztiválonként.

6.3.

Lazulás a Coke Parti Kecóban (részletek, felhasználási feltételek: IV. sz. melléklet), sorsoláshoz kötötten:
A teljes játék ideje alatt a Szervezők az 5.2.1.-es pontban leírtaknak megfelelően minden sorsolás alkalmával
2 db nyertest sorsolnak ki, tehát a játék teljes ideje alatt összesen 2*9 (összesen 18) nyertest.
A kisorsolt 2 db nyertes közül a nyertes maximum – önmagát is beleértve együttesen - 8 fővel vehet részt a
nyaraláson.
A nyertes Játékos a Coke Parti Kecó nyaralásra kizárólag 18 év feletti vendégekkel érkezhet, a Coke Parti
Kecóban kiskorúak vendégként sem tartózkodhatnak.

6.4.

Nyeremények átvétele:
Napi nyeremény esetén 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
haladéktalanul. Amennyiben a nyertes Játékos már tudja, hogy az adott fesztivál melyik napján szeretné a
nyereményét beváltani, akkor az értesítéstől számított 24 órán belül lehetősége van elküldeni a
nyereményjáték szervezőinek az info@mail.nyar.coke.hu e-mail címre a kiválasztott napot, így a részére adott
napi jegyet fognak továbbítani.

A napi nyereményt Szervezők e-mailben megküldik minden nyertesnek legkésőbb az adott fesztivál kezdete
előtt legalább 48 órával. Amennyiben a nyereményt tartalmazó e-mail nem érkezik meg az adott fesztivál
kezdetéig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt található
elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2018. szeptember 30-át követően a
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
A Szervezők a páros fesztiváljegyeket e-mailben juttatják el a nyerteseknek. A fesztiválra való belépést
megelőzően a nyeremény belépőket tartalmazó e-mailt karszalagra kell váltani a becserélő pontokon és a
fesztivál pénztáraiban, ezután van lehetőség a fesztivál területére belépni. A beváltáshoz nem szükséges a jegy
nyomtatása, okos telefonon bemutatható a kapott QR kód. Beváltáskor és belépéskor szükséges a személyi
igazolvány vagy érvényes útlevél bemutatása (más igazolvány esetében a beléptetés ideje jelentősen
növekedhet). Amennyiben probléma merül fel a beváltásnál, akkor a promóció nevére (Coca-Cola – „Kupak
alatt a legjobb nyarad!”) szükséges hivatkozni, a hatékony ügyintézés érdekében. A fényképes igazolványt
belépéskor a nyertes személyéhez rendeli a belépő. A jegy beváltását a fesztivál szervezői korlátozhatják,
beváltás előtt érdemes érdeklődni a fesztivál szervezőinél a jegy érvényességéről (Sziget ügyfélszolgálat
elérhetősége: proticket@sziget.hu). Amennyiben a nyertes Játékos már tudja, hogy az adott fesztivál melyik
napján szeretné a nyereményét beváltani, akkor az első értesítéstől számított 24 órán belül lehetősége van
elküldeni a nyereményjáték szervezőinek az info@mail.nyar.coke.hu e-mail címre a kiválasztott napot, így a
részére napi jegyet fognak továbbítani. A fesztivál jegyek érvényesek a választott napon reggel 6 órától másnap
délelőtt 8 óráig. A kapott karszalag nem jogosít fel a kempingezésre az adott fesztivál területén. A lezárt
kemping területek használatához külön kemping karszalagot kell vásárolni. A páros fesztiváljegyek egyszeri
belépésre jogosítanak fel, a jegyeket eladni, továbbértékesíteni sem pénzért, sem kapott vagy leendő
szolgáltatásért nem lehet. Továbbértékesítés esetén a Sziget jegyfelhasználási szerződése alapján a Sziget
kártérítési igényét érvényesítheti, és a jegyet érvénytelenítheti. Visszaélés esetén a Sziget nem ad ki több
karszalagot, csak egyszer lehet a vouchert felhasználni. Nem engedélyezett a jegyről vagy a kódról másolatot,
felvételt készíteni. Az e-mailben kapott jegyeket nem szabad továbbítani 3. személynek, a QR kód kitakarása
nélkül nem megosztható a közösségi felületeken. A fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében tilos a
fesztivál területére bevinni alkoholos italokat, kábítószereket, gázmelegítőt és hozzá tartozó gáztartályt,
pirotechnikai eszközöket, esernyőt, üvegpalackot, fényképezőállványokat és egyéb veszélyes tárgyakat, kést,
szúró vágó eszközöket. 14. éven aluliak csak 18. életévet betöltött személlyel léphetnek be a fesztivál
területére, aki szintén rendelkezik érvényes fesztiváljeggyel.

A jegy elfogadásával és letöltésével a jegybirtokos magára nézve kötelezőnek fogadja el a Sziget Kulturális
Menedzser Iroda Kft. Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), a Fesztivál Házirendjét, valamint egyéb, kiegészítő
jellegű szolgáltatás igénybevétele esetén az arra vonatkozó külön általános szerződési feltételeket, amelyek
elérhetőek a következő linkeken:
Általános Szerződési Feltételek
Adatvédelmi szabályok
Szponzori ÁSZF
TELEKOM Volt Fesztivál, Házirend
Balaton Sound, Házirend
SZIGET, Házirend
A Coke Parti Kecó lazulás nyeremények esetén Szervezők a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus
úton értesítik, a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, valamint

telefonos úton, az adott sorsolást követően 24 órán belül, majd további 48 órán belül ismételten (legfeljebb
összesen két alkalommal). A nyertes Játékosnak legkésőbb a második értesítést követő 24 órán belül (tehát az
első nyereményértesítéstől számított összesen 72 órán belül) meg kell küldenie saját és vendégei adatait az
válasz e-mailben. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra
kerül a Játékból, továbbá a sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben
megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
A Nyertes játékos a következő adatokat köteles megadni a Coke Parti Kecó - nyeremény érvényesítéséhez:
-

Saját adatai: Teljes neve, Születési dátuma, Telefonszáma

-

Vendégei adatai: Teljes neve, Születési dátuma
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 2018. szeptember 30-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a
termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a
www.nyar.coke.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a 06 1 267 4848-as normál díjas telefonszámon
vagy az info@mail.nyar.coke.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a www.nyar.coke.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, éjjel-nappal a 06 1 267 4848 normál díjas telefonszámon (2018. augusztus 1-jétől az ügyfélszolgálat hétfőtőlpéntekig 8 – 20 h között áll rendelkezésre), vagy az info@mail.nyar.coke.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 Játékos a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy róla a Szervezők a
Coke parti kecóban az egy hetes lazulás során kép-, hang-, illetve videofelvételt készíthetnek, továbbá
publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékosok nevét és a nyertesről készült fotóját, illetve a róla készült
hang- vagy videofelvételt a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio,
fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel automatikusan és
önkéntesen hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hangilletve videofelvételt és fényképeket a Szervezők, illetve a The Coca-Cola Company díjmentesen, időbeli, térbeli, mód
és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik,
hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy
rendelkezésre állnak média interjú céljából.
A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
9.6.
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 #cocacolamagyarorszag
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 azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk
feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját on-line felületeiken. A nyertes Játékosok a kép
feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek
tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat
megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.
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.

9.7.
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.

9.8.
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.
9.9.
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 6.5. 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.
9.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók,
kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
9.11. A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás estére. 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.
9.12. 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.
9.13.

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

9.14.

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

9.15. A Coca-Cola, Coca-Cola light, a Coca-Cola zero, a Coca-Cola zero cherry, a Coca-Cola zero lemon,valamint a
kontúrpalack a The Coca-Cola Company bejegyzett védjegyei.
9.16. 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, 2018. június 1.
Mellékletek:
I.sz. melléklet: Coke Parti Kecó leírása, házirend

I. SZ. MELLÉKLET - COKE PARTI KECÓ LEÍRÁSA, HÁZIREND
A Coke Parti Kecó egy 4 külön bejáratú apartmanból álló épület Siófokon. Az apartman rendelkezik medencével és
szabadtéri szaunával.
A lazulás a Coke Parti Kecóban 7 éjszakára szól, hetente egyidejűleg két nyertes csoport érkezik a Kecóba, kettő
maximum 8 főből álló csoport.
Nyertes szabadon választhatja ki meghívottjait, azonban mint ahogy saját maga, úgy meghívottjai is 18 év fölöttiek
kell, hogy legyenek.
A 8 fős lazulás vagy egy darab 6 fős (két külön szobával, közös nappali-konyha-fürdő-terasz, 2 darab WC helyiségekkel)
és egy darab 2 fős apartmanban (szoba, fürdőszoba, nappali, konyha helyiséggel) való tartózkodást foglal magában (a
Kecóban a földszinti 1. számú és az emeleti 4. sz. apartmant biztosítjuk) vagy két darab 4 fős (két külön szobával, közös
nappali-konyha-fürdő helyiségekkel) apartmanban való tartózkodást foglal magában, a 2. és 3. számú apartmanban.
A nyeremény lazulás az étkezést, az oda- és hazautazás költségét és a költőpénzt nem tartalmazza. A lazulás a szállás
költségét, az idegenforgalmi adót, illetve a Kecóban biztosított Coca-Cola üdítő italokat tartalmazza.
A megfelelő folyadékfogyasztásnak egész évben, de nyáron különösen nagy jelentősége van. A Coke Parti Kecóban
biztosítunk számotokra Coca-Cola üdítőitalokat. A Coca-Cola termékeken feltüntetésre kerül a Referencia Beviteli Érték,
amely könnyen, áttekinthető formában ad tájékoztatást a tápanyagtartalomról. Mindkét csapat részére biztosítunk
egy-egy teljes hűtőnyi mennyiséget az alábbi termékeinkből, amely - a fogyasztani javasolt folyadékmennyiség alapján
számolva - fedezi a teljes nyertes csapat heti folyadék igényét:
Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light, Coca-Cola zero cherry, Coca-Cola zero lemon, NaturAqua szénsavas,
NaturAqua szénsavmentes ásványvíz, Fanta narancs , Sprite, FuzeTea zöld tea mangó egy csipetnyi kamillával 0,5l PET
termékkel, valamint Cappy GREAT START Narancs 100% 0.33l PET termékek, ezért kérjük, hogy versenytárs termékeit
a Coke Parti Kecóban ne fogyasszátok.
A hűtő egy alkalommal, a lazulás megkezdése előtt kerül teljesen feltöltésre, ezt követően a hiányzó mennyiség nem
kerül pótlásra.
Coke Parti Kecó Házirend
A Coke Parti Kecó apartmanjai nem dohányzók, csak a kijelölt helyen megengedett a dohányzás. A terasszal, erkéllyel
rendelkező apartmanok esetén megengedett az erkélyen/teraszon történő dohányzás.
Vendégeink az apartmanokat 14:00 órától foglalhatják el.
Az apartmanok teljesen felszereltek, ezért kérünk Benneteket, hogy az apartman átvételekor a szobaleltár teljességét
aláírással igazoljátok.
Az épületből való távozáskor az apartman kulcsát minden esetben adjátok le a recepción (Siófok, Batthyány Lajos 23/b
Smeraldo Kastélyszálló).
Az apartmanokat vendégeink kötelesek az elutazás napján 08:00 – 10:00 óra között elhagyni.
11:00 óra után történő kiköltözés esetén a nyertes köteles 20.000.- Ft (Húszezer forint) összegű kötbért megfizetni a
Szervezők részére. Kérjük, hogy apartmanod végleges elhagyását 20 perccel megelőzően jelezz a recepción a
szobaleltár ellenőrzése érdekében.
Amennyiben a leltár ellenőrzése során eltérést vagy kárt észlelünk, a hiányzó vagy sérült eszközök értékét meg kell
térítened.
Büfé reggeli rendelhető saját költségen. A reggeli 09:00 – 11:00 óra között áll rendelkezésre, külön térítés ellenében,
melynek mindenkori helyéről a recepción adunk tájékoztatást.
A Coke Parti Kecó apartmanjaiban az ágyneműt (1 szettet 1 hétre) biztosítjuk, viszont törölközőt kérjük, hozz magaddal.
Amennyiben elhagyod az apartmant, kérjük, hogy minden esetben zárd be az ajtót és az ablakokat, valamint az
elektromos berendezéseket, a légkondicionálót ne hagyd bekapcsolt állapotban.
Az apartmanokban és a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségben és területen napszaktól
függetlenül kérjük, tartózkodj minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől. Tiltott a túlzott
alkoholfogyasztás, illetve egyáltalán nem használhatóak egyéb tudatmódosító szerek. Este 22h után a hangoskodás az
apartmanokban és környékén szigorúan tilos.
Az apartmanban saját felelősségedre tartózkodhatsz.

A medencét, szaunát kizárólag reggel 08h- 22h-ig használhatjátok, saját felelősségre. A medencében az ugrálás és
szúrós, törékeny tárgyak bevitele szigorúan tilos. A medencében italt fogyasztani tilos.
Minden apartmanhoz 1 autó számára biztosítunk szabadtéri parkolót, amit a recepción tudtok igényelni.

Leltár 1. sz. Apartman

1 db franciaágy
1 db plazma tv
1 db mikrohullámú sütő
1 db vízforraló
1db klíma
1 db hűtő1 db asztal 2db székkel
1db komód
1 db óra
1 db fürdőszobai szekrény
1db tükör
2 db kuka
1 db kádkilépő
2 db váza
2 db tartó polc
2 db gyertyatartó
2 db teljes evőeszköz készlet
1 db merőkanál
3 db fakanál
2db nagy kés
4 db cukortartó
4 db lábos
1 db serpenyő
1 db sajtreszelő
7 db fali dekoráció
2 db alátét
1 db dugóhúzó

Leltár 2. sz. apartman

1db LCD Tv
1db beépített konyhabútor, kerámia főzőlappal
1db kihúzható kanapé
1db üvegasztal 6 db székkel
1db klíma távirányítóval
1db hűtő
1db mikrohullámú sütő
6db kristálypohár, 7db tányér, 7db bögre, 7db villa, 7db kés, 7db kanál, 1db dugóhúzó, 1db sörbontó, 2db fakanál,
1db merőkanál, 2db pálinkás pohár
1db kenyérpirító
1db kávéfőző
1db vízforraló
2db serpenyő
4db főzőedény
1db mobil szekrény, 1db ruhásszekrény, 1db komód, 1db cipős szekrény
2db szemetes kuka
2db franciaágy, 1db fotelágy
6db komplett ágynemű garnitúra
10db falikép
2db design tál illatosítóval
1db fürdőszobai szekrény tükörrel
3db váza kiegészítővel
1db design peca lámpa
1db fürdőszobai polc
1db álló tükör 2m

Leltár 3. sz. Apartman

1db LCDTv
1db beépített konyhabútor, főzőlappal
1db kihúzható kanapé
1db üvegasztal 4 db székkel
1db klíma távirányítóval
1db hűtő
1db falióra
1db mikrohullámú sütő
6db pohár, 6db tányér, 6db bögre, 6db villa, 6db kés, 6db kanál, 1db dugóhúzó, 1db sörbontó, 2db fakanál, 1db
merőkanál, 4db pezsgős pohár, 6db kávéscsésze
1db kenyérpirító
1db vízforraló
1db serpenyő
3db főzőedény
1db palacsintasütő
1db beépített szekrény, 1db ruhásszekrény, 1db komód
2db szemetes kuka
2db franciaágy
6db komplett ágynemű garnitúra
6db falikép
2db design tál illatosítóval
1db fürdőszobai szekrény tükörrel
3db váza kiegészítővel
1db fürdőszobai polc
1db üveges zuhanykabin
1db Router plusz átjátszó egység

Leltár 4. sz. apartman

2db Lcd Tv, 1db kamera rendszer monitorral, 1db video rögzítő, 1db dvd lejátszó 5.1 hangszórókkal
1db beépített konyhabútor, kerámia főzőlappal, 1db sütő, 1db mosogatógép
1db kihúzható kanapé
1db asztal 6 db székkel
1db klíma távirányítóval
1db hűtő fagyasztóval álló nagy ezüst
1db mikróhullámú sütő
6db pohár, 7db tányér, 7db bögre, 7db villa, 7db kés, 7db kanál, 1db dugóhúzó, 1db sörbontó, 2db fakanál, 1db
merőkanál, 2db pálinkás pohár
1db kenyérpirító
1db kávéfőző
1db vízforraló
1db serpenyő
4db főzőedény
1db cipős, szekrény, 3db ruhásszekrény, 1db Íróasztal, 1db cipős szekrény, 2db éjjeli szekrény , 1db komód
2db szemetes kuka
2db franciaágy
6db komplett ágynemű garnítura
4db falikép
2db design tál illatosítóval
1db fürdőszobai szekrény tükörrel
5db váza kiegészítővel
1db fürdőszobai polc, 7db lebegő polc szobákban, nappaliban
2db design toló üvegajtó
1db design falióra

