Az ACTIMEL „Nyerj egy Cabrio-t!
PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
1. Szervező és Lebonyolító
Az Actimel „Nyerj egy Cabrio-t!” vásárláshoz kötött promóciós nyereményjáték (a
továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 210.,
cégjegyzékszám: 01-09- 076725, adószám: 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) (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 – bármely ízesítést és kiszerelést választva
– olyan Danone Actimel joghurtitalból, amely a jelen promócióra utaló, „NYERJ EGY
CABRIO-T!” feliratot tartalmazó csomagolással van 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.február 6. 00:00 órától 2017. március 31. 24:00 óráig tart.
4. A Játék menete
A Szervező által Promóciós csomagolással forgalomba hozott Danone Actimel termékek
fedőfóliái között összesen 1 darab - egy Cabrio grafikát ábrázoló - nyertes fedőfólia került
elrejtésre, melyek megtalálója 1 db MINI Cooper Cabrio személygépkocsit nyer.
A termékek egyéb, akár “Nem nyert” feliratú fedőfóliát nem tartalmaznak.
A vásárló 1 csomag 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 Cabrio grafika,
vagyis az 1 db MINI Cooper Cabrio személygépkocsit érő nyertes fedőfóliát találta-e meg.
Ezután a nyertes Játékosnak a 06-40-44-11-44-es telefonszámon, vagy az
actimel@hellorepublic.com e-mail címen kell jelentkeznie a Lebonyolítónál legkésőbb
2017. március 31-ig, illetve meg kell adnia személyes adatait (teljes név, lakcím, e-mail cím
és telefon- vagy mobiltelefonszám) annak érdekében, hogy a 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 Danone Actimel joghurtital termékek
vesznek részt.
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 Danone Actimel terméket;
• valamelyik megvásárolt termék fedőfóliáján megtalálja a Cabrio grafikát
• a Lebonyolítót a 06-40-44-11-44-es telefonszámon vagy az actimel@hellorepublic.com
e-mail címen legkésőbb 2017. március 31-ig tájékoztatja arról, hogy rendelkezik a
nyertes fedőfóliával és azt, illetve a termék megvásárlását is a 6.2. pont szerinti módon
igazolja;
• a Lebonyolítóval való kapcsolatfelvétel során elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonvagy mobiltelefonszám, lakcím) megadja, valamint a nyeremény átvételéhez
esetlegesen szükséges egyéb személyes adatot vagy nyilatkozatot (pl. adóazonosító)
a későbbiekben a Szervező rendelkezésére bocsátja.
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 2017. április 30-ig személyesen bemutassa a Lebonyolítónak a vele egyeztetett
helyszínen és időpontban, vagy ajánlott, tértivevényes küldeményként a

Lebonyolító székhelyére eljuttassa. 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 nyeremény átadása-átvétele
A Játékban megnyerhető nyeremény 1 db MINI Cooper Cabrio személygépkocsi, melynek
felszereltségét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az 1 db MINI Cooper Cabrio típusú személygépkocsit a nyertes Magyarország területén
egy márkaüzletben veheti át a Lebonyolító közreműködésével legkésőbb a nyerés
tényétől (nyertes fedőfólia és a vásárlást igazoló blokk/számla bemutatása és
érvényességének megállapítása) számított 90 naptári napon belül, előre egyeztetett
időpontban.
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem
váltható.
7.1
A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményen 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 Nyertes által a Lebonyolító felé megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező
vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Nyertes postai
úton juttatja el 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. A 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, így 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 a Nyertesre nézve jogvesztő.
8. Adózás, költségek
A nyereményhez kapcsolódó valamennyi esetleges adó- és egyéb közterhet – ide értve a
nyeremény gépjármű vételára után felszámításra kerülő ÁFA és az ún. regisztrációs adó
összegét is -, továbbá a gépjármű magyarországi átírási és forgalomba helyezéséhez
szükséges költségeket a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (ide tartozik
pl. a nyertes fedőfólia bemutatása vagy a nyeremény átvétele/elszállítása céljából
felmerülő utazási költség, telefonköltség, postaköltség és üzemanyagköltség) 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 Republic Group 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@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. Szervező adatkezelésbejelentési kérelme alapján a NAIH a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a
következő adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: NAIH-112728/2017.
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
www.actimel.hu/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé.
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. 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.
10. Kapcsolat
A Játékkal, annak menetével és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a
Lebonyolító a következő elérhetőségen válaszolja meg:
e-mail: actimel@hellorepublic.com
postai cím: Republic Group Kft. (székhelye és levelezési címe: 1061 Budapest, Paulay Ede
utca 55.)
A jelen Játékszabályzat elérhető a www.actimel.hu/nyeremenyjatek weboldalon, a Játékkal
kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a Szervező normál díjas tarifával hívható 06-4044-11-44-es Danone Infovonalán keresztül is, munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között.
Danone Kft.
2017. 02.06.

1. számú melléklet – A MINI Cooper Cabrio (F57) személygépkocsi felszerelését

részletező táblázat
Service Inclusive
Service Inclusive - 5 év / 60.000 km

O

1. Technika 1.1 Motor
Automatikus Start / Stop funkció

O

Kipufogóvég a bal oldalon

O

MINI TwinPower Turbo technológia

O

EU6 kipufogógáz előírás

O

1. Technika 1.2 Sebességváltó
6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó

O

1. Technika 1.3 Futómű
Elektronikus kormányerő-rásegítés

O

Első féktárcsák belső hűtéssel

O

Servotronic

O

Firework szövetkárpit

O

3. Külső felszereltség 3.1 Fényezés
Blazing Red

O

3. Külső felszereltség 3.2 Kerekek
15" Könnyűfém keréktárcsák, Heli Spoke silver

O

Kerékőr

O

Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

O

Gumijavító készlet

O

3. Külső felszereltség 3.3 Külső felszereltség
Ajtókilincsek krómozott kivitelben

O

Csomagtérnyitó fogantyú magasfényű fekete színben

O

Fűtött szélvédőmosó fúvócskák

O

Külső visszapillantú tükrök a kiviteli színben

O

Krómkeret a fényszórók és a hátsó lámpák körül

O

Oldalsó légbeömlő-nyílások fekete színben, beépített irányjelzővel

O

3. Külső felszereltség 3.3 Tető
Fekete színű tető

O

Tető teljesen automatikus elektromos működtetéssel

O

4. Belső felszereltség 4.1 Design belső tér
Ajtóbehúzók belül krómozott kivitelben

O

Karbonfekete Colour Line

O

Fémhatású küszöbburkolatok

O

Hazy Grey belső díszítőelemek

O

Tetőkárpitozás Satellite szürke színben

O

4. Belső felszereltség 4.2 Ülések
4 üléshely

O

Bázis kivitelű első ülések

O

Első ülések mechanikusan állíthatóak

O

ISOFIX-rögzítési pontok

O

Komfort-beszállás a hátsó ülésekre a vezető és utasülés "Easy-Entry" funkciója
segítségével

O

Lehajtható, 50:50 arányban osztható hátsó üléssor

O

4. Belső felszereltség 4.3 Klíma
Klímaberendezés

O

Hővédő üvegezés mindegyik ablaknál

O

Pollenszűrő

O

4. Belső felszereltség 4.4 Funkció/kezelés
12 V csatlakozó elöl a középkonzolban

O

Follow-me-home funkció

O

Pohártartó

O

Start / Stop gomb a motor indításához és leállításához és kulcsnélküli indítás

O

Szerszámkészlet a csomagtartóban

O

Tárolórekeszek

O

Velúr lábszőnyeg

O

4. Belső felszereltség 4.5 Kormánykerék

2 küllős kormánykerék

O

Kormányoszlop-állítás hossz- és függőleges irányban, mechanikus

O

5. Biztonság
Biztonsági övek, 3-pontos mindegyik ülésnél

O

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

O

Borulásvédelmi rendszer

O

Dinamikus féklámpák

O

Dinamikus kipörgésgátló (DTC)

O

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (DSC)

O

Elakadásjelző háromszög

O

Légzsák a vezető és az első utas számára

O

MINI vészhívás

O

Nappali menetfény

O

Parkolást segítő rendszer (PDC), hátul

O

Ütközésérzékelő

O

6. Kommunikáció 6.1 Információ
Fedélzeti számítógép

O

Teleszerviz

O

6. Kommunikáció 6.2 Rádió/audioberendezés
AUX és USB csatlakozó

O

Hangszórók: 4 db

O

Rádióberendezés 4 soros kijelzővel

O

