JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Borsodi „Amikor végre indulhat a haverokkal a sörözés” promóciós játék
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
1.

A nyereményjáték szervezői

A Borsodi „Amikor végre indulhat a haverokkal a sörözés” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a
Borsodi Sörgyár Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; cégjegyzékszám: 05-09-019849; adószám: 14981140-205, a továbbiakban: „Szervező”).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást
a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41,
a továbbiakban: „Lebonyolító”), és a Webery Digital Agency Kft. (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6.
emelet.;

cégjegyzékszám:

01-09-323454;

adószám:

26311427-2-41)

együttesen

végzik

(továbbiakban

„Adatfeldolgozó(k)”).
2.
2.1.

A Játékban történő részvétel feltételei
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a

2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék
4. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében és
bármely kiszerelésben kapható Borsodi terméket („Termék”); és
2.1.2. elektronikusan regisztrál a www.borsodi.hu/jatek domain alatt található weboldalon (továbbiakban
„Honlap”), és a Felhasználási Feltételek alapján és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Borsodi felhasználói
fiókot létesít (a továbbiakban: „Fiók”), vagyis a regisztráció menüpont alatt megadja következő valós adatait: teljes
név, születési dátum (év, hónap, nap), nem, e-mail cím (továbbiakban „Regisztráció”). A Regisztrációt a későbbiekben
bejelentkezés után törölheti a felhasználó a „Profil” aloldalon, azonban ebben az esetben elveszti a felhasználó a
jogosultságát a nyereményekre és a Játékban való részvételre.
2.1.3. a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban
(„Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak az Adatvédelmi irányelvekben („Adatvédelmi
Irányelvek”) írtak szerinti kezeléséhez; és
2.1.4. megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta, vagy magánszemély nevére szóló számla (a továbbiakban „Blokk”)
adatait (NAV kód [5 karakter], APA kód, vásárlás dátuma és pontos ideje) a Honlapra, és
2.1.5. kiválasztja melyik napi és főnyeremény-párosért indul (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). Az adott
Pályázatban a megjelölt napi és főnyeremény a későbbiekben nem módosítható, azonban egy újabb Pályázat
benyújtásakor a Játékos újból megjelölheti, melyik napi és főnyeremény-párost szeretné.

2.2.

A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot 2019. június 5-ig sértetlenül megőrizni, és a Szervező esetleges

felhívására a Szervező részére bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el a Játékban, amelyeken
a NAV [5 karakter) és APA kód teljesen olvashatóan látszik, és megegyezik a feltöltöttel. Ellenkező esetben a Szervező
nem fogadja el nyertesnek a Játékost.
2.3.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok

nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat, Kódot megadó résztvevőket kizárhatja
a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő,
a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése,
elérhetetlensége, névváltozás) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolító, illetve a

Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló
azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely
telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.
2.5.

Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa

megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező kizárólag
azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával
küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl.
névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása után őrizze meg a Blokkot 2019. június 5-ig!
3.

A Játék időtartama

A Játék 2019. március 28. 11 óra 30 perctől 2019. május 8. 23 óra 59 percig tart.
4.
4.1.

A Játék menete
Napi nyerő időpontok

4.1.1. A Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség
elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében az
5.1. pontban meghatározott napi nyereményekre vonatkozóan összesen 378 (háromszázhetvennyolc) darab

napi nyerő időpontot sorsol ki (minden egyes naptári nap tekintetében 9 darabot, azaz minden egyes napi
nyereményből minden naptári nap tekintetében 3-3 darabot), minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20
óra 59 perc 59 másodperc között, századmásodpercnyi pontossággal. A sorsolás nem nyilvános.
4.1.2. A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre
meghatározott adott nyerő időpontokkal megegyező, vagy azt követő legközelebb eső időpillanatban
(századmásodperc pontossággal) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő
Pályázatot (Blokkot). Minden egyes nyerőidőpontnál azokat a Pályázatokat vesszük figyelembe, mely
feltöltésekor a Játékos az adott nyereményt választotta. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos
időpontban tölt fel Blokkot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes
szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
4.1.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Amennyiben Játékos a napi
nyereményt a 7. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a Szervező az adott nyerő időpontot követő
másodikként legközelebb eső beküldött Pályázat beküldőjét választja helyette nyertesnek („Tartaléknyertes”).
4.1.4. Amennyiben az adott napi nyeremény Tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása,
a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.
4.2.

Főnyeremény sorsolás

4.2.1. A Szervező megbízásából a Lebonyolító a nyereményjáték lezárását követően összesen 5 db főnyereményt
sorsol ki (az 5.2 pontnak megfelelően) háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget
tevő elektronikus sorsoló program segítségével
4.2.2. Az egyes főnyereményekért a játék teljes időtartama alatt azok a Pályázatok indulnak, melyek feltöltésekor a
Játékos az adott napi nyeremény-főnyeremény párost választotta.
4.2.3. A sorsolás időpontja 2019. május 10. péntek, 15 óra.
4.2.4. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító, Rewart Kft. székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem
nyilvános.
5.

A játék során megnyerhető nyeremények

5.1.

Napi nyeremények:

5.1.1. A Szervező a játék során minden nap a következő nyereményeket osztja ki, nyerőidőpontok segítségével:
•

3 db 5 000 Ft értékű Konzolvilág utalvány

•

3 db CinemaCity páros mozijegy utalvány

•

3 db 5 000 Ft értékű Edenred vásárlási utalvány

5.1.2. A Játékosoknak a napi játékidőn belül minden kód feltöltésével esélyük van a napi nyereményre.

5.2.

Főnyeremények:
•

Hotel Marina *** superior [4 fő részére]

•

Danubius Health Spa Resort Hévíz **** superior [2 fő részére]

•

Danubius Health Spa Resort Sárvár [2 fő részére]

•

Sony PlayStation 4 PRO konzol + FIFA19

5.2.1. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt a főnyereményekből összesen egy darabot nyerhet.
5.2.2. A főnyereményekről bővebben a II. számú mellékletben közlünk információt.
6.

Nyeremények átvétele

6.1.

A Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a regisztráció során
megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott napi nyerő időpontot követően, vagy a főnyeremény
sorsolása után haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül, majd további 48 órán belül ismételten (legfeljebb
összesen 2 alkalommal). A nyertes Játékosnak legkésőbb a második e-mail elküldését követő 8 naptári napon
belül (tehát az első nyereményértesítéstől számított összesen 10 naptári napon belül) meg kell erősítenie
adatait az erre kijelölt felületen, melyet a nyereményértesítő e-mailben küldött linkről érhet el. Ellenkező
esetben Játékos elesik nyereményétől. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek
minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban következő tartaléknyertes minősül
nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

6.2.

A Játékos köteles a Játék végét követően 2019. június 5-ig a Pályázati adatokat tartalmazó Blokko(ka)t sértetlen
és jól olvasható állapotban megőrizni. A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti
Blokk postai úton való beküldése a Játékot lebonyolító Rewart Kft. címére (Rewart Kft.: 1525 Budapest, Pf.
135. Jelige: „Borsodi - Amikor végre indulhat a haverokkal a sörözés”) az első nyertes értesítéstől számított 10
naptári napon belül. Amennyiben a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló Blokkon nem tüntetik fel a vásárolt
termékek márkanevét, abban az esetben kérjük, kérjen saját nevére szóló tételes számlát. Amennyiben a
Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek vagy szennyezettek, és ezáltal a Játékban történő
részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból
kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban.
A Játékban résztvevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott
kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a
Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatosan felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a
Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

6.3.

A digitális utalványokat a Lebonyolító a regisztrációkor megadott e-mail címre küldi meg a nyertesnek az
adatok megerősítését és a blokk ellenőrzését követően.

6.4.

A nem digitális formájú napi és főnyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal megküldi minden nyertesnek
legkésőbb 2019. június 5-ig. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg a Játékos

által megadott magyarországi címre, ezt követően Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát.
Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2019. június 5-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti az
jatek@borsodijatek.hu e-mail címen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2019. június 5-ét követően a
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Nyeremények kézbesítésének
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során - a Szervező és Lebonyolító érdekkörén
kívül - keletkezett károkért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nyeremények
kiszállítása munkanapokon általában 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy a címe visszaigazolásakor
olyan címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja venni.
6.5.

A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb esetlegesen
felmerülő költség a Játékost terheli.

7.

Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a
www.borsodi.hu/jatek internetes oldalon, információ kérhető továbbá jatek@borsodijatek.hu e-mail címen.
A Játék hivatalos Játékszabálya a Promóciós weboldalon jelenik meg.
A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft.
ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, a jatek@borsodijatek.hu e-mail címen.

8.

Személyi jövedelemadó
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a
Játék adómentesnek minősül.
A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

9.

Vegyes rendelkezések
9.1. Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy
megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat
tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Blokk bárminemű
manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával
kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.

9.2.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a felhasználó eszköze, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizárnak.

9.3.

A Regisztráció / Pályázat hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, telefonszám elírása, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek
bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremény átadására.

9.4.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát
amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai
hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat,
stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

9.5.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve
megszüntessék.

9.6.

A Szervező és Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban 2019. június 5-ig fogad el bárminemű reklamációt.

9.7.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen
Játékszabályt bármikor megváltoztathassa.

9.8.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a
Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra
kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt
csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Budapest, 2019. március 28.

Borsodi Sörgyár Kft.
szervező
Mellékletek:
I.

adatvédelmi szabályzat

II.

nyeremények részletes leírása

NYEREMÉNYEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Napi nyeremények:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3 db 5 000 Ft értékű Konzolvilág utalvány –
Kizárólag a Konzolvilág weboldalán (https://www.konzolvilag.hu/) internetes vásárlás esetén beváltható
2019.08.31-ig.
Az online utalvány szabadon átruházható, tulajdonosának az tekintendő, akinek az egyedi azonosító kód a
birtokában van.
Az online utalvány tulajdonjogát sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni.
Az online utalvány készpénzre nem váltható, értékénél kisebb összegű vásárlás esetén pénzt nem áll
módunkban visszaadni.
Az online utalvány elvesztése, megsemmisülése, csereutalvány igénylésére, illetve értékének
visszakövetelésére nem jogosít.
Az online utalvány a kibocsátó által kiadott más készpénz helyettesítő fizetőeszközzel együtt nem
felhasználható.
Egy vásárlás alkalmával egy online utalvány használható fel.
Az online utalvány azonosító kódja csak egyszer használható fel.
Az online utalvány értéke a vásárlás végösszegéből kerül levonásra, az online utalvány azonosító kódját a
vásárlás véglegesítése során a kuponkód mezőbe megadva lehet érvényesíteni.
3 db CinemaCity páros mozijegy utalvány
a jegy Magyarország összes Cinema City mozijában felhasználható, ezek listája elérhető a
http://www.cinemacity.hu oldalon
a kódot a pénztárban kinyomtatva vagy bediktálva van lehetőség azt mozijegyre váltani
illetve online a www.cinemacity.hu oldalon is mozijegyre váltható az e-voucher kód
a kód egy mozijegyre váltható, amely egy fő belépésére jogosít szabadon választott normál (nem VIP, nem
IMAX, nem ScreenX és 4DX) 2D-s előadásra a moziműsorból választva.
a kód nem tovább értékesíthető és készpénzre nem váltható
a kód felhasználható 2019.04.01 – 2019.10.01 között szabadon választott időpontban a mozik nyitvatartási
idejében
3 db 5 000 Ft értékű Edenred vásárlási utalvány – 5 000 Ft értékű utalvány, amit az Edenred által
meghatározott beváltási helyeken (további részletek: https://utalvany.edenred.hu/hu/) váltható be.
Érvényessége: 2019. december 31., és az utalvány nem átruházható.

Főnyeremények:
Hotel Marina***superior – 4 fő részére
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 felnőtt részére
2 db 2 ágyas szoba
3 éjszaka tartózkodás
all inclusive (teljes) ellátás, úszómedencék és a strand korlátlan használata
idegenforgalmi adó összegét (IFA) tartalmazza
az Utalványok érvényessége: 2019. december 31.
az utalványok felhasználhatók hétköznapokon vagy hétvégéken, kivéve a Szilvesztert és a kiemelt ünnepeket
az utalvány csak az érvényességi időn belül és csak az utalványon megjelölt szállodában használható fel, a
szabad kapacitások függvényében
a nyertes által jelzett időpontban szabad kapacitásra a szálloda nem vállal garanciát
ha a nyertes a meghatározott időpontig nem tudja lebonyolítani az utazást és az utalvány érvényét veszti,
sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár számára

•
•
•
•
•
•

az utalvány nem visszaváltható és nem átruházható
szállodai foglalás módosítása csak a szabad kapacitások függvényében lehetséges
amennyiben a módosítás nem megoldható vagy a szállodai foglalás törlésre kerül, úgy sem kártérítés, sem
visszatérítést nem jár az utalvány birtokosának
az utalvány a fentiekben fel nem tüntetett egyéb Danubius szállodákban nem használható fel, még
díjkülönbözet megtérítésével sem
az utalvány 1 db kétágyas szobára és 2 főre szól, az utalvány értelemszerűen a két főre nézve ugyanazon
időpontra és helyszínre, szobára használható fel
az utalvány által nem tartalmazott, de igénybe vett szállodai szolgáltatások ellenértékének megtérítésére az
utalvány felhasználója a helyszínen köteles
Danubius Health Spa Resort Hévíz****superior – 2 fő részére

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 db 2 ágyas szoba
3 éjszaka tartózkodás
félpanziós ellátás és a fürdőrészleg korlátlan használata
idegenforgalmi adó összegét (IFA) tartalmazza
az Utalványok érvényessége: 2019. december 31.
az utalványok felhasználhatók hétköznapokon vagy hétvégéken, kivéve a Szilvesztert és a kiemelt ünnepeket
az utalvány csak az érvényességi időn belül és csak az utalványon megjelölt szállodában használható fel, a
szabad kapacitások függvényében
a nyertes által jelzett időpontban szabad kapacitásra a szálloda nem vállal garanciát
ha a nyertes a meghatározott időpontig nem tudja lebonyolítani az utazást és az utalvány érvényét veszti,
sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár számára
az utalvány nem visszaváltható és nem átruházható
szállodai foglalás módosítása csak a szabad kapacitások függvényében lehetséges
amennyiben a módosítás nem megoldható vagy a szállodai foglalás törlésre kerül, úgy sem kártérítés, sem
visszatérítést nem jár az utalvány birtokosának
az utalvány a fentiekben fel nem tüntetett egyéb Danubius szállodákban nem használható fel, még
díjkülönbözet megtérítésével sem
az utalvány 1 db kétágyas szobára és 2 főre szól, az utalvány értelemszerűen a két főre nézve ugyanazon
időpontra és helyszínre, szobára használható fel
az utalvány által nem tartalmazott, de igénybe vett szállodai szolgáltatások ellenértékének megtérítésére az
utalvány felhasználója a helyszínen köteles

Danubius Health Spa Resort Sárvár - 2 fő részére
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 db 2 ágyas szoba
3 éjszaka tartózkodás
félpanziós ellátás és a fürdőrészleg korlátlan használata
idegenforgalmi adó összegét (IFA) tartalmazza
az Utalványok érvényessége: 2019. december 31.
az utalványok felhasználhatók hétköznapokon vagy hétvégéken, kivéve a Szilvesztert és a kiemelt ünnepeket
az utalvány csak az érvényességi időn belül és csak az utalványon megjelölt szállodában használható fel, a
szabad kapacitások függvényében
a nyertes által jelzett időpontban szabad kapacitásra a szálloda nem vállal garanciát
ha a nyertes a meghatározott időpontig nem tudja lebonyolítani az utazást és az utalvány érvényét veszti,
sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár számára
az utalvány nem visszaváltható és nem átruházható
szállodai foglalás módosítása csak a szabad kapacitások függvényében lehetséges
amennyiben a módosítás nem megoldható vagy a szállodai foglalás törlésre kerül, úgy sem kártérítés, sem
visszatérítést nem jár az utalvány birtokosának
az utalvány a fentiekben fel nem tüntetett egyéb Danubius szállodákban nem használható fel, még
díjkülönbözet megtérítésével sem
az utalvány 1 db kétágyas szobára és 2 főre szól, az utalvány értelemszerűen a két főre nézve ugyanazon
időpontra és helyszínre, szobára használható fel

•

az utalvány által nem tartalmazott, de igénybe vett szállodai szolgáltatások ellenértékének megtérítésére az
utalvány felhasználója a helyszínen köteles
Sony Playstation 4 PRO konzol + FIFA19

•
•
•

1 db Sony Playstation 4 PRO 1TB konzol, fekete színben
1 db vezeték nélküli, fekete kontroller
FIFA 19

