
 

 

Internetes Reklámkampány Szabályzat 

 

1. Fogalmak 

1.1. Internetes reklámkampány (továbbiakban: Kampány) szervezője a www.olcso.hu weboldalt 

üzemeltető Syncnet Kft (Székhely: 1154 Budapest, Tompa Mihály u. 32., Adószám: 

13207551-2-42), (továbbiakban Szervező). 

1.2. A Kampány célja a www.olcso.hu weboldal népszerűsítése és a szolgáltatásainak ismertebbé 

tétele. 

1.3. Kampány résztvevője (továbbiakban: Résztvevő) lehet bármely 18. életévét betöltött 

személy, aki Facebook profillal rendelkezik és részvételi szándékát egyértelműen jelzi azzal, 

hogy a kampányra feliratkozik. Egy személy egyszer iratkozhat fel a Kampányban. Szervező 

alkalmazottai nem lehetnek a kampány résztvevői. 

1.4. A kampányra feliratkozni a www.olcso.hu/nyeremenyjatek weboldalon lehet, a 

„Feliratkozás” gomb megnyomásával, amelyhez facebook profil szükséges. 

1.5. A jelen szabályzat szintén a www.olcso.hu/nyeremenyjatek  weboldalon elérhető. 

 

2. A Kampány menete 

2.1. A Kampány tárgynyereménye: 1db „Samsung Galaxy Tab 3 7" SM-T210 tablet (8GB) fehér”. 

2.2. Kampány időtartama 2014. március 10. és 23. között, egész Magyarországon érvényes.  

2.3. A sorsolás időpontja 2013. március 24. 

2.4. A kampány Résztvevői a sikeres feliratokozást követően a feliratkozáskor megadott e-mail 

címre, a kampányban való részvételüket igazoló egyedi részvételi számot kapnak. 

2.5. Résztvevők ezzel a részvételi számmal sorsoláson vesznek részt a kampány lezárásakor. A 

sorsolás nyertese a fenti tárgynyereményben részesül. 

2.6. Szervező a nyertes részvételi számot a www.olcso.hu/nyeremenyjatek weboldalon hirdeti 

ki. Szervező a nyertes Résztvevőt a feliratkozáskor megadott e-mail címen is értesíti. 

2.7. Amennyiben a nyertes 15 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményért e-mailben 

vagy telefonon akkor Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményre újabb sorsolást 

indítson. 

2.8. A nyertes Résztvevő a nyereményt személyesen veheti át, az értesítő e-mailben a Szervező 

által megjelölt helyszínen. 

2.9. A kampányban nyertes Résztvevő hozzájárul, hogy a tárgynyeremény átvételekor személyes 

okmányain (fényképes személyi igazolvány vagy útlevél) Szervező ellenőrizze a 

feliratkozáskor megadott nevet, valamint a tárgynyeremény átvételéről fotót készítsen. A 

nyertes hozzájárul továbbá ahhoz, hogy nevét és az átvételkor készített fotót Szervező 

promóciós célra publikálhassa. 

 

3. Személyes adatok kezelése 

3.1. Résztvevő a Kampányban való részvétellel elfogadja, hogy megadott adatait elektronikusan 

tárolják. Szervező ezeket az adatokat nyilvánosan is használhatja a díjazáskor. Szervező 

ezeket az adatokat marketing célra (pl. hírlevél küldése) is használhatja, időkorlát nélkül. 

Szervező új Kampány indításakor korlátozás nélkül felhasználhatja Résztvevő adatait. 

3.2. Résztvevők és adataik oltalmát Szervező a „2001/677 számú Törvény a személyek 

oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén” alapján biztosítja. 
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3.3. Résztvevő a Kampányban való részvételének megszüntetését és ezzel együtt adatai 

felhasználásának megszüntetését írásban kérheti Szervezőnél. 

 

4. Vitás esetek 

4.1. Szervező nem vonható felelősségre, ha nyertes Résztvevő bármely okból a díjért nem 

jelentkezik. Résztvevő saját felelőssége, hogy a részvételi jelentkezéskor megadott email 

fiókot karbantartsa és olvassa. Meg nem érkezett levél, át nem vett díj vagy más reklamáció 

során Szervező önhibáján kívüli okokból nem vonható felelősségre.  

4.2. Csalás vagy visszaélés gyanúja esetén Szervező jogosult ez ellen intézkedéseket tenni. 

4.3. A Szervező a Kampány ideje alatt, annak időtartamát és más adatait megváltoztathatja, amit 

a www.olcso.hu weboldalon legkésőbb 24 órával a módosítás hatályba lépését megelőzően 

tesz közzé. 

4.4. A Szervező és Résztvevők közötti esetleges vitákat a felek békés úton oldják meg, ha ez nem 

lehetséges, akkor a budapesti illetékes bírósághoz fordulhatnak.  

 

5. Vis Major 

5.1. Ha vis major eset jön létre, amely Szervezőt a Szabályzat teljesítésében akadályozza, akkor 

az Szervezőt felmenti a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a 

teljesítést a vis major eset akadályozza. Vis major esetnek minősül, ha a kampány 

menetének jogi keretei Szervező akaratától függetlenül változnak és emiatt azt nem tudja 

folytatni. Fenti esetekben szervező a kampányt megszüntetheti. Vis major bekövetkezését 

és/vagy ennek következtében a kampány megszüntetését szervező a www.olcso.hu 

weboldalon közli.  
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