Nyereményjáték szabályzat
A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat
elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a
nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.
1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője az Allee Center Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika
u. 8-10.) (a továbbiakban: „Szervező”)
A Játék lebonyolítója a Multi Hungary Management Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10.) (a továbbiakban „Lebonyolító”).
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi magyar nyelvet ismerő, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes
személy jogosult részt venni, aki kitölti az alábbi weboldalakon elérhető kérdőívet:
Az Allee Bevásárlóközpontban a hosztesznél:
https://www.startquestion.com/survey/566576/covid-hungary-allee-center-retail-hostess.html
Önállóan, saját digitális eszközön:
https://www.startquestion.com/survey/566526/covid-hungary-allee-center-retail-sm.html
(a kérdőív awww.allee.hu weboldalon keresztül is elérhető)
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában
közvetlenül részt vevő cégek, valamint az Allee bevásárlóközpont üzlethelyiségeinek bérlői, a bérlő
cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve
a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1)
bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2020. november 2. 10.00 – november 8. 24.00 között tart.
4. A nyereményjáték menete
A játékkiírást az Allee Bevásárlóközpont honlapján és a következő helyeken tesszük közzé: Allee
Bevásárlóközpont LED-falak, infópontok, Facebook és Instagram oldal, valamint elérhető a
bevásárlóközpont hosztesze segítségével is, aki a helyszínen tableten segít a kitöltésben azoknak, akik
nem rendelkeznek saját eszközzel. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a kérdőív
kitöltése végén megadja elfogadja az adatkezelési feltételeket és megadja e-mail címét.
A Játék során egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt.
A nyeremény sorsolására 2020. november 13-án 13.00-kor kerül sor véletlenszám generátor
segítségével, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor – sorrendben – 3 tartaléknyertes is
kisorsolásra kerül. A sorsolás nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes Játékosokat a Lebonyolító e-mailben értesíti és e-mailcímét az Allee weboldalán közzéteszi.
A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb
2020. november 30-ig jelentkezhet személyesen a Lebonyolító irodájában (1117 Budapest, Október
Huszonharmadika u. 8-10. III. emelet). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul,
különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes
Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 2 nap. A Szervező a nyeremény

átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
5. A nyeremény: összesen 10 db, nyertesenként 1 db 10.000 Ft értékű Allee Ajándékkártya.
6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes
Játékos értesítésének költségét.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás
költsége) a nyertes Játékost terhelik.
7. Információ a Játékról
A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Allee Bevásárlóközpont honlapján.
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: info@allee.hu
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely
megtalálható az Allee Bevásárlóközpont infopontjánál, illetve az Allee bevásárlóközpont weboldalán: a
www.allee.hu weboldalon.
9. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy
mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott
nyereményt (illetve annak értékét) visszakövetelheti.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési
igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza,
így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben
szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.allee.hu weboldalon értesülhetnek.
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