
Kérjük, olvassa el figyelmesen az Fjällräven termékek 
forgalmazójának az Utazomajom.hu weboldalon 
megrendezett „Fjällräven vándortúra – nyerd meg álmaid 
túrahátizsákját” elnevezésű nyereményjáték (a 
továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit.  

 

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a 
továbbiakban: a „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A 
Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”, a 
Játékot szervező Fenix Outdoor Emerging Markets GmbH pedig a 
továbbiakban a „Szervező”. A Játékban kizárólag magánszemélyek 
vehetnek részt, üzleti és kereskedelmi célú részvétel szigorúan tilos. A 
Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni 
szigorúan tilos. 

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, 
abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz 
részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és a 
Játék lebonyolításában résztvevő Megbízottjának adják meg. A 
Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat Szervező és 
Megbízottja (Megbízott: Digitális Nomád Kft. székhely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Pázsit utca 8., adószám: 25443279-2-03) kizárólag a 
nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használja, az 
adatbázist a Játék időtartamának végén megsemmisíti. A Játékosok 
adatközlése önkéntes. 

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete 

a) A Játékban résztvevő Játékos felelősséget vállal azért, hogy a 
Játékban a hatályos magyar jogszabályokat nem sértő tartalommal vesz 
részt. A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, nem 
cselekvőképtelen személyek vehetnek részt. 

b) A Játékosoknak a Szervező által az Utazomajom.hu oldalon, a Játék 
időtartama alatt a feltett kérdés(ek)re komment formájában és/vagy 
szavazással vagy hangulatjelek segítségével, vagy egyéb a 
játékfelhívásban előre meghatározott módon kell a helyes megfejtést 
eljuttatniuk (továbbiakban: „Nevezés”) a Játék adott fordulójában 
megadott határidőn belül.  



c) Azok a Játékosok, akik a Játék alatt jelen Játékszabály szerint 
érvényes Nevezést adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek, részt vesznek a Játék adott 
fordulójában. 

d) Szervező a többszörös Nevezéseket érvényteleníti, Játékosonként 
egyetlen egy Nevezést fogad el érvényesnek. Egy Játékos csak egy 
azonosítóval vehet részt a Játékban. A Játékból azonnali kizárásra kerül 
az a Játékos, aki több, különböző profilról elküldött Nevezéssel 
szabálytalanul próbálja növelni a nyerési esélyeit. Szervező jelen 
játékszabályzat szabályait megsértő Játékos valamennyi Nevezését 
külön írásos értesítés nélkül érvényteleníti.  

e) Az adott körben érvényes Nevezést végrehajtó Játékosok közül a 
Szervező Sorsolással választja ki a Nyertest (1 fő).  

f) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében 
részt vevő egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen 
személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

2. A Játék időtartama és menete 

a) A Játék időtartama és menete:  

2019. május 23.: Játék kezdete. 
2019. május 30.: Nyertes bejelentése.  

b) Csak azok a Nevezések érvényesek, amelyek a nevezési 
időintervallumon belül érkeznek a Szervezőhöz és megfelelnek a tartalmi 
és formai követelményeknek. 

3. Nyeremények 

a) A Sorsolás nyertese a Szervező által biztosított, egy darab 
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(továbbiakban: „Nyeremény”) kap. A Nyertes a nyereményéhez a 
következők szerint juthat hozzá: a Szervező vagy Megbízottja a 4./a. 
pont szerinti kapcsolat felvétel során a Nyertessel egyezteti a Nyertes 
postai címét , melyre a Nyereményt a Szervező megbízottja a lehető 
leghamarabb postázza.  



b) A Játékban a Szervező kizárólag az 3. a. pontban írtak szerint 
felvehető Nyereményt biztosítja, a Nyertest azon kívül semmilyen más 
nyeremény, ajándék, engedmény, előny nem illeti meg. 

4. A Játékosok és a Nyertes Játékos értesítése 

a) A Szervező megbízottja a Nyertessel a kapcsolatot a Nevezés során 
használt e-mailcímén keresztül veszi fel. A Nyertes nevét a 
nyereményjátékhoz tartozó facebook bejegyzésnél a Szervező 
közzéteszi, és ehhez a Nyertes a játékszabály elfogadásával kifejezetten 
hozzájárul.  Ezt követően egyeztet a Nyertessel a Nyeremény 
átvételének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve 
a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 168 órán belül, úgy 
nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet, 
Szervező újabb nyertest nem sorsol ki. 

b) A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a 
játékban, kisorsolásra került, és megfelelt a versenykiírás feltételeinek. 

5. A Nyeremények átvétele 

a) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem 
váltható át. 

b) A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 
illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott e-
mailcím segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli 
felelősség. 

c) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának 
meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a 
Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából 
egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető. 

d) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitával 
kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi 
következményt kizár. 

e) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy 
hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

6. Egyéb tudnivalók 



a) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési 
igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, 
hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Játékosnál, vagy harmadik 
személyeknél felmerülő költségekért, károkért, veszteségekért, 
esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve az életben, testi 
épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságával okozott károkat. 

b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan 
elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és 
szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e 
feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A 
játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a 
jogot arra, hogy a szabályokat sértő Játékost előzetes értesítés nélkül 
kizárja a játékból. 

c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a 
Szervező Megbízottjától a Szervező oldalának küldött privát üzenetben 
kérhető tájékoztatás. 

7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi 
Tájékoztató 

a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos 
egyben kifejezetten hozzájárul a nyereményhez jutása esetén személyes 
adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék 
megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal 
felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 
okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a 
nyeremény címzett részére történő továbbítása, valamint a címzett 
beazonosításhoz szükséges, átadott személyes adatok kapcsán, illetve 
személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli. 

Budapest, 2019. május 23.  

  


