Az ACTIMEL „Ébredj, és rázd fel a
reggeled!”
PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
1. Szervező és Lebonyolító
Az Actimel „Ébredj, és rázd fel a reggeled!” elnevezésű promóciós nyereményjáték (a
továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Magyarország Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út
35., cégjegyzékszáma: 01-09-076725, adószáma: 10594135-2-44; a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró Republic Group Kft. (székhelye: 1061
Budapest, Paulay Ede utca 55., cégjegyzékszáma: 01-09-939082, adószáma:22689018-2-42, a
továbbiakban: Lebonyolító).
A Játékhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást illetve egyéb kapcsolódó feladatokat a
Lebonyolító végzi.

2. A Játékban résztvevő személyek és a részvétel feltételei
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi
bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos) - kivéve a
Szervező, a Lebonyolító illetve a Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1.
pontja) -, aki
a.) a 3. pontban megjelölt Tesco áruházakban mint helyszíneken a 3. pont szerinti időtartamok
alatt a Lebonyolító hoszteszeinél regisztrál a Játékba, melynek során megadja családi és
utónevét, e-mail címét, telefonszámát és aláírásával hozzájárul fenti adatainak a Játék céljára
való kezeléséhez, valamint elfogadja a jelen Játékszabályzat valamennyi rendelkezését,
közöttük a 8. pont szerinti Adatkezelési feltételeket, majd
b.) a 3. pont szerinti helyszíneken és időtartamok alatt a hoszteszeknél elhelyezett, max. 4 kg
tömegű, 70 cm magas óriás Actimel palackot a 4. pontban foglaltak szerint felrázza.
A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja,
és amennyiben a regisztráció bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek,
úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A kizárás fentieken kívüli egyéb esetei jelen
Játékszabályzat 5-6. pontjaiban találhatók.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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3. A Játék időtartama és helyszínei
A Játék 2017.június 2. és június 25. között az alábbi helyszíneken és napokon, összesen nyolc
játékidőszakon belül kerül lebonyolításra, minden helyszín esetén péntek vagy szombat 08:00
órától 20:00 óráig, míg vasárnap 10:00 órától 20:00 óráig tartó időtartamban:


2017. június 2-3.

Budaörsi Tesco (2040 Budaörs, Kinizsi út 1.)



2017. június 2-3.

Bécsi út Tesco (1037 Budapest, Bécsi út 258.)



2017. június 10-11.

Váci út Tesco (1138 Budapest, Gács u. 3.)



2017. június 10-11.

Budaörsi Tesco (2040 Budaörs, Kinizsi út 1.)



2017. június 17-18.

Mega Park Tesco 1204 (Budapest, Mártírok útja 281.)



2017. június 17-18.

Váci út Tesco (1138 Budapest, Gács u. 3.)



2017. június 24-25.

Bécsi út Tesco (1037 Budapest, Bécsi út 258.)



2017. június 24-25.

Mega Park Tesco (1204 Budapest, Mártírok útja 281.)

4. A Játék mechanizmusa és főbb szabályai
A Játékban minden olyan személy részt vehet Játékosként, aki megfelel a 2. pontban foglalt
feltételeknek és részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, ha a 3. pontban megjelölt
helyszíneken és időtartamokon belül a 2. a.)-b.) pontokban foglaltaknak megfelelően először
regisztrál a Játékba, majd a Játék fenti helyszínein a hoszteszeknél elhelyezett, maximum 4 kg
tömegű 70 cm magasságú Actimel palackot felrázza. Az Actimel palackon a rázások számát
érzékelő és kijelző számítógépes programot (mobilalkalmazást) tartalmazó eszköz kerül
elhelyezésre. Amennyiben a Játékosnak sikerül 30 (harminc) másodpercen belül legalább 15ször (tizenötször) felráznia az óriás Actimel palackot a mobilalkalmazás tanúsága szerint, részt
vesz az 5. pont szerinti sorsoláson. Minden Játékos helyszínenként legfeljebb két alkalommal
próbálkozhat a palack felrázásával a fenti feladat sikeres teljesítése érdekében.
Minden Játékos, aki a 2.a)-b.) pontok szerint részt vesz a Játékban, függetlenül attól, hogy
sikerült-e 30 másodpercen belül 15-ször felráznia az óriás Actimel palackot vagy sem, ajándékba
kap egy darab kupont, amely 150 Ft azonnali árkedvezményt biztosít 1 db 4x100 g-os bármilyen
ízű Actimel joghurtital megvásárlása során annak aktuális fogyasztói árából, mely kupon a Tesco
áruházakban 2017. július 1. és 31. között, az áruházak kínálatának megfelelően, a beváltás helyén
aktuálisan rendelkezésre álló termékekre nézve érvényesíthető. Egy kupon kizárólag egy
alkalommal váltható be és a feltüntetett termékeken kívül más termék vásárlására nem
használható fel. A kuponon feltüntetett számú termék megvásárlásához csak egy kupon
használható fel. A termékek választéka áruházanként eltérő lehet. Ez az akció más akcióval,
kedvezménnyel nem vonható össze. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem
adható vissza. A kupon csak a Tesco Áruházak eladóterében váltható be, a Tesco Üzletsoron nem.
A kupon bármely típusú sokszorosítása tilos, sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.
A kedvezmény a vásárlás végösszegéből kerül levonásra. Kérjük vásárlás végén a kupont adja át a
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pénztárosnak! A kupon beváltható a magyarországi Tesco Hipermarket áruházakban. A termék
elérhetőségével kapcsolatban keresse az áruházakat! A kupon kizárólag áruházi bevásárlás során
használható fel, azt Online Bevásárlás igénybevételénél a Tesco nem fogadja el. A kupon a 1096
Budapest, Haller u.56. (Shell töltőállomás) és a 2040 Budaörs, Kinizsi u.13. (Shell töltôállomás)
alatt található Tesco Expressz üzletekben nem váltható be.
A Játékban kizárólag a 3. pontban megjelölt helyszíneken és időtartamokon belül és csak az
óriás Actimel palack felrázásával lehet részt venni. A Játékban való részvétel termékvásárláshoz
nem kötött.
Egy személy a Játék 3. pont szerinti helyszínein és időtartama alatt csak egy alkalommal
regisztrálhat - a 2.a.) pont szerinti személyes adatait megadva - Játékosként a Játékba,
függetlenül attól, hogy esetleg több helyszínen is felrázta az óriás Actimel palackot, ennek
megfelelően egy személy a Játék időtartama alatt csak egy esélyt szerezhet a nyeremények
egyikének megnyerésére.
A Játékban a fentiek regisztráló és az óriás Actimel palackot 30 másodpercen belül legalább 15ször felrázó Játékosok között kerülnek kisorsolásra a Lebonyolító által az 5. pont szerinti,
helyszínenként és játékidőszakonként megtartott sorsolásokon a Játék nyereményei.

5. A Nyeremények kisorsolása és átadása
A Játékban minden helyszín és játékidőszak vonatkozásában 5-5 (öt-öt) nyertes Játékos kerül
kisorsolásra, akik 5 tálca – nyertesenként 1-1 tálca - 4x100 g-os áfonyaízű Actimel joghurtitalt
(1 tálca 6 db 4x100 g-os, azaz 24 db 100 g-os terméket tartalmaz), azaz a 8 helyszín és
játékidőszak alapján összesen 40 tálca 4x100 g-os áfonyaízű Actimel joghurtitalt nyernek
nyereményként.
A sorsolások dátuma helyszínenként és játékidőszakonként a következő:
Játékidőszak
2017. június 2-3.
2017. június 2-3.
2017. június 10-11.
2017. június 10-11.
2017. június 17-18.
2017. június 17-18.
2017. június 24-25.
2017. június 24-25.

Helyszín
Budaörsi Tesco
Bécsi út Tesco
Váci út Tesco
Budaörsi Tesco
MegaPark Tesco
Váci út Tesco
Bécsi út Tesco
MegaPark Tesco

Sorsolás dátuma
2017. június 6.
2017. június 6.
2017. június 12.
2017. június 12.
2017. június 19.
2017. június 19.
2017. június 26.
2017. június 26.

Nyeremények
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel
5 tálca 4x100g-os Actimel

A Nyereményeket minden helyszín és játékidőszak vonatkozásában a Játékba a 2.a.) pont szerint
regisztrált és a 4. pont szerint az óriás Actimel palackot 30 másodpercen belül legalább 15-ször
felrázó Játékosok között sorsoljuk ki a Játékosok adatait tartalmazó elektronikus adatbázisból
történő véletlenszerű kiválasztásos gépi sorsolással a fenti sorsolási napokon, 3 tagú sorsolási
bizottság jelenlétében a Lebonyolító székhelyén. A sorsolások nem nyilvánosak. A nyertes
Játékosok mellett 3-3 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik abban az esetben léphetnek a
nyertesként kisorsolt Játékos vagy a sorsolás sorrendje szerint előttük kisorsolt tartaléknyertes
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helyébe, ha a nyertessel vagy az előttük kisorsolt tartaléknyertessel a Lebonyolító a 6. pont
szerint nem tudja a kapcsolatot felvenni vagy az adott személy a Játékszabályzat rendelkezései
alapján a Játékból kizárásra kerül illetve a Nyereményre való jogosultságát a jelen
Játékszabályzatban foglalt feltételek nem teljesítése miatt elveszti.
A Nyeremények másra átruházhatók, de kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és készpénzre
vagy más nyereményre át nem válthatók.
A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményeken és ajándék kuponokon
kívül egyéb nyereményt vagy ajándékot nem ad át.
A Szervező jogosult a Nyeremény átadásáig kizárni azt a Játékost, aki a jelen Játékszabályzatban
foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy egyéb tisztességtelen módon próbál meg a
Nyereményhez hozzájutni. A tisztességtelen magatartást tanúsító személyek kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a
Játék lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

6. A Nyertes értesítése, a nyeremény átadása
A Lebonyolító az 5. pont szerinti aktuális sorsolást követő 15 napon belül legfeljebb 3
alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal az általa a személyes
regisztráció során megadott elérhetőségeken. A nyertes által a Lebonyolító felé megadott hibás
vagy téves adatokért a Szervező vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
Minden nyertes köteles együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval, hogy a Nyeremény
átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a
nyertes nem tesz eleget, s emiatt számára a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy e
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Ez esetben a Lebonyolító felveszi a
kapcsolatot az első helyen kisorsolt tartaléknyertessel, amennyiben pedig vele sem sikerült a
fent megjelölt határidőn belül felvenni a kapcsolatot, abban az esetben a további
tartaléknyertesekkel szintén a fentiek szerint eljárva próbálja a kapcsolatot felvenni. A Szervező
a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig (a sikeres
kapcsolatfelvételt követő 30, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül) tudja biztosítani,
az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyereményre
jogosultra nézve jogvesztő. A Nyereményt a Szervező vagy a Lebonyolító a székhelyén történő
személyes átadással vagy postai úton juttatja el a nyertesnek, minden esetben a sikeres
kapcsolatfelvétel során egyeztetve vele a nyereményátadás választott módját és postai
kézbesítés esetén a szállítási címet.

7. Adózás, költségek
A Nyereményekkel kapcsolatos esetleges adóterheket és a Nyeremények postai kézbesítésének
költségeit a Szervező viseli, ugyanakkor a nyeremény személyes átvétele céljából a nyereményre
jogosultnál felmerülő egyéb költségek (pl. utazási költség, telefonköltség stb.) a Játékost terhelik.
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8. Adatkezelési feltételek
A jelen Játékszabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik Játékban részt
vesznek, a 2.a.) pont szerinti személyes regisztrációjukkal tudomásul veszik és önként és
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a.) a Szervező mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a regisztráció során
megadott személyes adataikat (családi és utónév, e-mail cím, telefonszám) a Játékkal
összefüggésben a Nyeremény átadásáig illetve a Játék lezárulásáig – vagy a Játékos
hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kapcsolattartás és adminisztráció
céljából kezelje, illetve feldolgozza;
b.) nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza és a Nyereménnyel kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció során felhasználja;
c.) regisztrációjukkal minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat
minden rendelkezését.
Amennyiben ahhoz a nyertes külön nyilatkozat aláírásával hozzájárul, a Nyeremény átadásáról
kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, melynek akár teljes egésze, akár részletei a Danone
Kft., mint Szervező által későbbi reklámcélú felhasználásra kerülhetnek bármely területi-, idő-,
felhasználási módbeli és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy
helyesbítését az actimel@hellorepublic.com e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező
által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője a Szervező Danone Kft. A Szervező a jelen Játékszabályzat
szerinti adatkezelést a NAIH felé bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH121059/2017.
Az adatok feldolgozását a Republic Group Kft. végzi, mint a Szervező által megbízott
adatfeldolgozó.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékot előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa vagy
visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a 3. pont szerinti helyszíneken és
www.actimel.hu/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé.
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Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem –
ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére, a
Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban.
9. Kapcsolat
A Játékkal, annak menetével és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Lebonyolító
a következő elérhetőségen válaszolja meg:
e-mail: actimel@hellorepublic.com
postacím: Republic Group Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.
A jelen Játékszabályzat elérhető a Játék 3. pont szerinti helyszínein és időtartamai alatt a
Lebonyolító hoszteszeinél, a www.actimel.hu/nyeremenyjatek weboldalon és a Játékról
tájékoztatás kérhető a Szervezőnek a 06 80 88 77 88-as telefonszámon díjmentesen hívható
Infovonalán keresztül is, munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között.

Budapest, 2017. június 2.
Danone Magyarország Kft.
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