
Játékszabályzat a No Roaming Kft. „Horvátországi élményeim” fotópályázathoz 
kapcsolódó nyereményjátékhoz 

A No Roaming Kft. által szervezett „Horvátországi élményeim“ elnevezésű nyereményjáték 
(továbbiakban: Nyereményjáték) játékszabályzata (továbbiakban: Játékszabályzat) 
a https://noroaming.hu/fotopalyazat oldalon, valamint a https://www.facebook.com/noroaming.hu/ 
oldalon található nyereményjátékra vonatozik. 

A Nyereményjáték független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem 
támogatja. 

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója 

A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a No Roaming Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, 
Damjanich utca 30.), továbbiakban: Szervező és Lebonyolító. 

2. Részvételi feltételek 

A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: 
„Játékos“). A Nyereményjátékban Játékosként nem vehetnek részt a No Roaming Kft., illetve a 
játék szervezésében és lebonyolításában esetlegesen közreműködő további gazdálkodó 
szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek – 
Ptk. 8:1§ (1) 1. pontjában meghatározott – közeli hozzátartozói. 

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják a Játékszabályzatot, valamint 
fényképet töltenek fel a Szervező https://www.facebook.com/noroaming.hu/ címen elérhető 
Facebook oldalára. 

Ha olyan Játékos regisztrál vagy nyer, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy 
megkerülve regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül. A Nyereményjátékban nem 
vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan vagy nem adták 
meg. 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

3. A Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték 2017. június 10. 00:00 órától 2017. június 30. 12:00 óráig tart. A 
Nyereményjátékot és hozzá kapcsolódóan a Játékszabályzatot a Szervező és Lebonyolító 
bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja annak feltételeit. 

4. A Nyereményjáték leírása, menete 

A Játékosok a Nyereményjáték időtartama alatt 
a  https://www.facebook.com/noroaming.hu/ oldalon regisztrálhatnak a Nyereményjátékon 
való részvételre.  

A Nyereményjátékban, illetve a sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a Játékos 
feltöltsön egy fotót, amelyen ő maga szerepel, Horvátországban készült, és a feltöltéskor 
használja a #NoRoaming #ENC #autópályakütyü hashtageket. 

Egy Játékos csak egy Facebook profillal regisztrálhat, azonban a játék időtartama alatt több fotót 
is feltölthet. 

https://www.facebook.com/noroaming.hu/


5. Nyeremények  

A Nyereményjáték időtartama alatt érvényes részvételi feltételeknek eleget tevő Játékosok közül 
a Nyereményjáték lezárását követően legtöbb like-kal rendelkező fényképek feltöltő lesznek a 
nyertesek. 

Fődíj: ENC kütyü bérlet, amit a nyertes egyszeri utazással bármilyen úti céllal igénybe 
vehet maximum 27.000 Ft értékben 
 
2. és 3. helyezett díja: 10 napos MIFI router bérlés korlátlan internethasználattal egyenként 
15000 Ft értékben 

A fenti nyeremények közül egy nyertes számára 1 (egy) darab nyeremény kerül átadásra. A 
nyeremények utáni esetleges adó- és járulékterheket, valamint a futárszolgálat, illetve postai 
további költségeket a Szervező és Lebonyolító viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő 
költséget (például a nyeremények átvételének helyszínre történő utazás költségeit, így különösen 
az üzemanyagköltség) a Játékos köteles viselni. 

A nyeremények sem készpénzre, sem pedig egyéb nyereményre vagy kedvezményre a 
Nyereményjáték keretében át nem válthatóak. 

A Szervező és Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt a 
nyereményeket megváltoztassa, módosítsa. 

6. A nyertesek értesítése  

A szavazás lezárását követően a No Roaming Kft. Facebook-oldalán posztban értesíti a 
nyerteseket, valamint személyes üzenet formájában is felveszi velük a kapcsolatot. 

A nyertes Játékosnak 10 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezőkkel az 
értesítő üzenetre válaszul az azonosításuk és a nyereményük kiküldése céljából. Amennyiben a 
nyertes 10 munkanapon belül nem reagál a Szervezők megkeresésére, elveszíti jogosultságát a 
Nyereményjáték keretében kisorsolásra kerülő nyereményre. 

A Szervező és Lebonyolító a nyereményeket a Nyereményjáték lezárása napját követően 30 
naptári napon belül e-mailben kupont küld a Nyertes részére, melyet később a kíván időpontban 
tud Nyertes felhasználni Szervező webshopjában. A nyertes Játékos köteles együttműködni 
annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha a fentiek szerinti 
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása 
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító terhére nem értékelhető. 

A Szervező és Lebonyolító a nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost 
abban az esetben, ha a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes 
adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 
Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt és Lebonyolítót felelősség vagy bármely további kötelezettség nem terheli. 

7. A játékból történő kizárás kritériumai 

A Szervezők által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok a Játékosok, akik 
vonatkozásában megvalósul az alább meghatározott feltétek bármelyike: 

- bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármely 
felületen a Szervező és Lebonyolító jó hírnevét, érdekeit, a Szervező és Lebonyolító által 
forgalmazott termékek jó hírnevét sértő közlést tesz vagy ilyen magatartást tanúsít; 



- etikátlan és/vagy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő módszerekkel 
vesznek részt a Nyereményjátékban; 

- a Játékszabályzat meghatározott feltételeknek – a Nyereményjáték során bármikor – nem 
felelnek meg; 

- tömegesen generált, többségében nem magyar felhasználók Facebook profiljáról érkeznek a 
lájkok. 

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatnak nem megfelelő 
Játékost minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból 
kizárja, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik. 

A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi 
feltételeknek való meg nem felelése, vagy a Játékszabályzatban meghatározott kizáró okok 
bármelyikének fennforgása a nyeremény átadását követően válik ismertté, a nyereményt vagy 
annak a számára történő átadásakor megállapítható forgalmi értékét köteles visszaszolgáltatni a 
Szervező és Lebonyolító számára, és az ebből eredő károkat köteles megtéríteni a Szervező és 
a Lebonyolító részére.  

A Játékos a a Nyereményjátékban való részvételével kijelenti, hogy elolvasta, megértette és 
elfogadta a jelen Játékszabályzatot, az abban foglalt feltételeknek megfelel, és az abban 
foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.  

8. Adatkezelés, adatvédelem 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és Lebonyolítónak, azaz a No 
Roaming Kft.-nek adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a 
nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljából használják a Szervezők. 

A Nyereményjátékban résztvevők a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten 
beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a Szervezők 
adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervezők a Játékos esetleges kifejezett, írásbeli tiltási 
nyilatkozatának kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, 
díjmentesen nyilvántartásba vegyék, és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása 
céljára, valamint a Szervezők általi hasonló célú játék szervezése esetére arról történő értesítés 
érdekében felhasználja. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a - fenti módon történő – nyilvántartásához és 
felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, és az adatkezelés (adatfeldolgozás, 
adattovábbítás) jogalapja az érintettek – információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti - hozzájárulása.  

A Nyereményátékban részt vevők, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
személyes adataikat (nevüket) nyertesként történő kiválasztásuk esetén a Szervezők 
nyilvánosságra hozzák a No Roaming Facebook-oldalán 
(https://www.facebook.com/noroaming.hu /).  

A Szervezők lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok 
kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor, korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen 
visszavonható. 

9. A Nyereményjáték technikai háttere 



A Szervező és a Lebonyolító minden jogot fenntartanak maguknak a Játék lebonyolításához 
használt programmal kapcsolatban. A program használatából eredő esetlegesen fellépő hibákért, 
károkért (szoftver- és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői 
oldalon történnek) semminemű felelősséget nem vállal.  

A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama 
alatt a Nyereményjáték oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.  

Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón 
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 e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizárnak. 

A jelen Nyereményjáték hivatalos elektronikus levelezési címe: info@noroaming.hu 

Gödöllő, 2017. 06. 09. 

No Roaming Kft. 

 


