
Nyereményjáték Szabályzat  

 
A. Nova Interior Studio Kft. (26308834-2-02,7636 Pécs, Laufer dűlő 6. B.ép.2) 
nyereményjátékot indít „Tavaszváró nyereményjáték” néven ( a továbbiakban: „Játék”). A játék 
lebonyolítója a Nova Interior Studió Kft. 
 
2. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki az 5. pontban meghatározott 
termékek tekintetében vásárlónak minősül (a továbbiakban: „Játékos”).  
 
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:  

 a Szervezővel vagy a Lebonyolítókkal munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és 
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);  

 a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 
hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.).  

 
3. A Játék időszaka: 2021 február 01-2021. február 14.  
 
4. A nyereményjátékban való részvétel feltétele a bejegyzés kedvelése, valamint egy komment 
írása.  A játékban való részvétel a részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.  
 
6. Játékleírás:  
 
A játékhoz. tartozó bejegyzésben elhelyzetünk 5 képet, amelyek linket tartalmaznak. Ezeket a 
tárgyakat A, B, C , D, E  betűkkel jelöltük.. A játékosoknak a hat betű közül azt kell megírni a 
kommentben, hogy melyik betűhöz tartozó linken szereplő terméket szeretné megnyerni . 
A nyereményjáték végéig beérkező kommentek század részével egyenlő számú nyertest fogunk 
sorsolni ,felfele kerekítve. Tehát ha beérkezik 425 komment, akkor öt nyertes kerül 
kisorsolásra.  
Egy játékos egy kommenttel vehet részt a nyereményjátékban. 
 

 
8. Nyeremények:  
 

A. Kék arany szobor 
B. Dancer váza 
C. Asztali dekoráció 
D. Kerámia váza 
E. Curly fém ezüst váza 

.  
 
9. Nyereménysorsolás:  A sorsolást a Facebook nyertes.com landoló oldal segítségével fogjuk 
bonyolítani. A sorsolásra 14-én, Valentin napon kerül sor. 
 
A főnyeremény sorsolás időpontja és helyszíne: 2021. február 14. Pécs, Ferencesek utcája 14, 
7624 
 
A Játékos akkor jogosult a nyereményre:  
 



● az ajándékra való jogosultsága érvényes  
● ha a nyeremények sorsolásakor kisorsolásra kerül  
 
A Lebonyolító legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül elektronikus levélben kiértesíti a 
nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes pályázata 
érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő ennek megfelelően 
meghosszabbodik.  
 
Lebonyolító minden nyertest legfeljebb háromszor kísérel meg e-mailen vagy a pályázatban 
szereplő telefonszámon elérni (3 egymást követő munkanapon, napi 1-1 alkalommal). Sikeres 
kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a Lebonyolító a 
nyereményeket postai úton juttatja el a nyerteseknek. A nyeremények átvételére a nyertesek 
legkésőbb az értesítést követő 15 naptári napon belül jogosultak.  
 
11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények 
utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a 
Szervező viseli.  
 
12. A nyertesek kötelesek a Szervezővel és a Lebonyolítókkal együttműködni a nyeremények 
átvétele érdekében.  
 
13. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely a jelen 
játékszabályzatban írt feltételeknek nem felel meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően 
a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli.  
 
14. A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték 
szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési 
esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék.  
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a 
jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól. Kereskedők, 
fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. 
Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő 
(számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például 
parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy 
a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.  
 
15. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező és 
Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.  
 
16. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Facebook weboldalon felmerülő 
technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a 
felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a 
rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a 
hozzáférést meggátolják. A Játék során regisztrált telefonszámok tekintetében a telefonszám 
jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a 
Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul 
veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a 
készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 



fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok 
továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, 
sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget 
kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk 
regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges 
számváltozással, járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő 
problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a 
Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.  
 
17. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező/Lebonyolító a 
nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását 
követően a Szervező/Lebonyolító nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, 
semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan 
irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A 
nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben 
átadásra kerül.  
 
18. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a 
Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek 
miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.kikointerior.hu 
honlapján teszi közzé.  
 
19. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény 
elévülési határideje 60 nap - az adott esemény bekövetkeztétől, amire az igényt érvényesíteni 
akarja.  
 
20. Adatkezelés, adatvédelem, adatvédelmi szabályzat: 
• A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat 
irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék 
keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért  Nova Interior Studio Kft,( 26308834-2-
02,7636 Pécs, Laufer dűlő 6. B.ép.2  felel, mint adatkezelő.  
• Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező más 
honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá 
semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy 
kommunikációra.  
• Nyertesség esetén gyűjtött adatok lakcím/postázási cím telefonszám. Az Ön által önkéntesen 
megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A 
Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Facebookon  
történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám) – a játék végétől 
számított 90 napig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény 
átadása.  
• Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de 
legfeljebb a Játék befejezését követően 90 napig.  
• Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. 
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben 
meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes 
adatainak Nova Interior Studio Kft,( 26308834-2-02,7636 Pécs, Laufer dűlő 6. B.ép.2. általi 
kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a magyar 
adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan 



jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-
mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.  
• Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy Nova Interior Studio Kft,( 
26308834-2-02,7636 Pécs, Laufer dűlő 6. B.ép.2.) a Játék során személyes adatait kezelje, 
illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a Játék résztvevői közül, 
személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.  
 
Pécs, 2021. február 01 


