Az ACTIMEL „Keresd a Télapót és nyerj!”
PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
1. Szervező és Lebonyolító
Az Actimel „Keresd a Télapót és nyerj!” vásárláshoz kötött promóciós nyereményjáték (a
továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.,
cégjegyzékszám: 01-09- 076725, adószám: 10594135-2-44; a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró UP Advertising Kft. (székhelye: 1095
Budapest, Soroksári út 48., cégjegyzékszáma: 01-09-905167) (a továbbiakban:
Lebonyolító).
A Játékhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást illetve egyéb kapcsolódó feladatokat
a Lebonyolító végzi.
2. A Játékban résztvevő személyek és részvétel feltétele
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi
bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy, (továbbiakban: Játékos) - kivéve
a Szervező, illetve a Játék létrejöttében közreműködő ügynökségek, gyártók, ezek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói
(Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja) -, aki a Játék időtartama alatt bármely magyarországi
forgalmazónál legalább egy csomaggal vásárol az 5. pontban meghatározott ízesítésű és
kiszerelésű Danone Actimel joghurtitalok közül, melyek a jelen promócióra utaló
csomagolással és “Nyerj 1 x 1 000 000 Ft-ot, vagy 10 x 100 000 Ft-ot!” felirattal vannak
ellátva (a továbbiakban: Promóciós csomagolás). A vásárlás igazolására szolgáló blokkot
vagy számlát meg kell őrizni, mert nyertesség esetén a Szervező/Lebonyolító annak
bemutatását kérheti.
3. A Játék időtartama
A Játék 2017.november 1. 00:00 órától 2017. december 31. 24:00 óráig tart.
4. A Játék menete
A Szervező által Promóciós csomagolással forgalomba hozott, az 5. pont szerinti ízesítésű és
kiszerelésű Danone Actimel termékek fedőfóliái között összesen 11 darab nyertes fedőfólia
került elrejtésre, amelyek közül a Télapó rajzát tartalmazó 1 db fedőfólia 1.000.000 Ft, míg
a Télapó csizmáját illusztráló 10 db fedőfólia mindegyike 100.000 Ft értékű nyereményt ér.
A termékek egyéb, akár “Nem nyert” feliratú fedőfóliát nem tartalmaznak, kizárólag a
Télapót és annak csizmáját ábrázoló - 1 db 1.000.000 Ft-ot és 10 db 100.000 Ft-ot érő nyertes fedőfólia tartalmaz illusztrációt.
A vásárló 1 csomag, az 5. pont szerinti kiszerelésű és ízesítésű, Promóciós csomagolású

Danone Actimel joghurtital megvásárlása után, a fedőfóliának a termék fogyasztása előtti
eltávolításakor láthatja meg, hogy a fedőfólia alsó felén fel van-e tüntetve a Télapó vagy
annak csizmájának rajza, vagyis az 1 db 1.000.000 Ft-ot vagy a 10 db 100.000 Ft-ot érő
nyertes fedőfólia egyikét találta-e meg. Ezután a nyertes Játékosnak a 06-80-88-77-88-as
ingyenesen hívható telefonszámon, vagy az actimel@up.hu e-mail címen kell jelentkeznie a
Szervezőnél/Lebonyolítónál legkésőbb 2018. január 10-ig és meg kell adnia személyes
adatait (teljes név, lakcím, e-mail cím és telefon- vagy mobiltelefonszám) annak érdekében,
hogy a Szervező/Lebonyolító tájékoztatni tudja a további teendőkről.

5. A Játékban résztvevő termékek
A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott,
Promóciós csomagolással ellátott következő ízesítésű és kiszerelésű Danone Actimel
joghurtital termékek vesznek részt:
 4x100g-os Danone Actimel eperízű joghurtital
 4x100g-os Danone Actimel erdei gyümölcsízű joghurtital
 4x100g-os Danone Actimel vegyes gyümölcsízű joghurtital
 4x100g-os Danone Actimel gránátalma-maca-áfonyízű joghurtital,
 4x100g-os Danone Actimel lime-yuzu-gyömbérízű joghurtital
 8x100g-os Danone Actimel eperízű joghurtital
 8x100g-os Danone Actimel erdei gyümölcsízű joghurtital
6. A részvétel és a promóció főbb szabályai
A Játékban minden olyan személy részt vehet játékosként, aki megfelel a 2. pontban
foglalt feltételeknek, ha részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, továbbá megfelel
a játékmechanizmus alábbi feltételeinek, vagyis a Játéknak a fenti 3. pontban
meghatározott időtartama alatt
• legalább egy alkalommal vásárol egy 5. pont szerinti, Promóciós csomagolású Danone
Actimel terméket;
• valamelyik megvásárolt termék fedőfóliáján megtalálja a Télapót vagy a Télapó
csizmáját ábrázoló grafikát (összesen 1 db 1.000.000 Ft-ot és 10 db 100.000 Ft-ot érő
nyertes fedőfólia egyike található meg);
• a Szervezőt a 06-80-88-77-88-as ingyenesen hívható telefonszámon vagy a Lebonyolítót
az actimel@up.hu e-mail címen legkésőbb 2018. január 10-ig tájékoztatja arról, hogy
rendelkezik a nyertes fedőfóliával és azt, illetve a termék megvásárlását is a 6.2. pont
szerinti módon igazolja;
• a Szervezővel/Lebonyolítóval való kapcsolatfelvétel során elérhetőségeit (név, e-mail
cím, telefon- vagy mobiltelefonszám, lakcím) megadja, valamint a nyeremény
átvételéhez esetlegesen szükséges egyéb személyes adatot vagy nyilatkozatot (pl.
adóazonosító) a későbbiekben a Szervező rendelkezésére bocsátja.
• a nyeremény átvételéhez szükséges bankszámlát (bankkártya igényléssel együtt) a
Lebonyolító közreműködésével a Lebonyolítóval előre egyeztetett banknál megnyitja.

6.1.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
6.2.
A Nyereményre való jogosultság elsődleges feltétele, hogy a Játékos az eredeti nyertes
fedőfóliát és a termék megvásárlását igazoló blokkot vagy számlát megőrizze és
legkésőbb 2018. január 31-ig ajánlott, tértivevényes küldeményként a Lebonyolító felé
az alábbi címre eljuttassa: UP Advertising Kft. ,1024 Budapest, Margit krt. 5/a. 3/1.
A küldemény kézbesítésének a posta hibájából történő elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal! Csak az
eredeti, sértetlen fedőfóliát és a termék megvásárlását kétséget kizáró módon igazoló
blokkot vagy számlát fogadja el a Lebonyolító érvényesnek. A Lebonyolítónak jogában áll
a fedőfólia és a vásárlási bizonylatok érvényességét megvizsgálni.
7. A nyeremények fajtái, átadásuk-átvételük
A Játékban a következő nyeremények nyerhetők meg:
 1 (egy) darab 1.000.000.- Ft-os (egymillió forintos) nyeremény bankkártyán, melyre
a Télapó rajzát ábrázoló nyertes fedőfólia birtokosa jogosult;
 10 (tíz) darab, egyenként 100.000.- Ft-os (százezer forintos) nyeremény bankkártyán,
melyre a Télapó csizmáját ábrázoló nyertes fedőfóliák birtokosai jogosultak.
A nyereményeket a nyertesek bankkártyán kapják meg, a nyerés tényétől (nyertes fedőfólia
és a vásárlást igazoló blokk/számla bemutatása és érvényességének megállapítása)
számított 60 naptári napon belül, feltéve hogy a jelen Játékszabályzat 6. pontjában
meghatározott feltételek teljesültek (a nyertes Játékos e határidőn belül a Lebonyolító
közreműködésével a Lebonyolítóval előre egyeztetett banknál bankszámlát nyit, amelyre a
Szervező a nyeremény összegét banki átutalással átutalja).
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott
adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és más nyereménytárgyra át nem válthatók.
7.1
A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt nem ad át.
7.2

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 nyereményjáték lebonyolításában
résztvevő személyeknek okoztak.
7.3
A Nyertesek által a Lebonyolító felé megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező
vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Miután a Nyertes postai úton
eljuttatta a nyertes fedőfóliát a Lebonyolítóhoz, úgy a Lebonyolító legfeljebb 3
alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel az általa megadott
elérhetőségeken a nyerés tényétől számított 15 napon belül. Amennyiben a Nyertes 15
napon belül nem válaszol a Lebonyolító megkeresésére, akkor a Nyertesnek a 15 napot
követő 5 munkanapon belül van még lehetősége a Lebonyolítót a megadott
elérhetőségeken megkeresni. Minden Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel és a
Lebonyolítóval, hogy a nyeremény átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha az e
pontban foglalt együttműködési kötelezettségének bármelyik Nyertes nem tesz eleget, s
emiatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező
felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a
Játékszabályzatban meghatározott ideig tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.
7.4.
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki
tekinthető a nyertes fedőfólia jogos tulajdonosának, továbbá fenntartja a jogot, hogy
visszatartsa a nyeremény átadását mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő
vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

8. Adózás, költségek
A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező
viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (ide tartozik pl. a nyertes fedőfólia postázási
költsége; telefonköltség, a nyeremény átvételéhez szükséges bankszámla számlavezetési
díja és költségei ill. a hozzá tartozó bankkártyával kapcsolatos költségek, ide nem értve a
számlanyitás esetleges díját és a bankkártya első éves díját/kibocsátási költségét) a Játékost
terhelik.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A jelen Játékszabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik Játékban

részt vesznek, tudomásul veszik és részvételükkel önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy
a. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének
kommunikációjában azokat felhasználja;
b. a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító UP Advertising Kft., mint
adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a
nyeremény átadásáig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást
visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kapcsolattartás és adminisztráció
céljából kezelje, illetve feldolgozza;
c. részvételükkel 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@up.hu 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. Szervező adatkezelésbejelentési kérelme alapján a NAIH a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a
következő adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: NAIH-129938/2017.
Az adatok feldolgozását az UP Advertising 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.

10. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékot előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a
www.actimel.hu/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé. 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.
A Játékkal, annak menetével és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a
Lebonyolító a következő elérhetőségen válaszolja meg:
e-mail: actimel@up.hu
postai cím: UP Advertising Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48., levelezési cím:
1024 Budapest, Margit krt. 5/a. 3. em. 1.)
A jelen Játékszabályzat elérhető a www.actimel.hu/nyeremenyjatek weboldalon, a Játékkal
kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a Szervező ingyenesen hívható 06-80-88-77-88-as
Danone Infovonalán keresztül is, munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között.

Budapest, 2017. október 31.

Danone Kft.
Szervező

