
    Játékszabályzat 

 Ismerd meg a BabyBonust 
ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1.) A Játék szervezője 

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a 
BABYBONUS.hu Marketing Kft. (Cg.: 09-09-030493; 4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 
2/C) által létrehozott BabyBonus nevű Facebook oldalon, 
www.facebook.com/babybonus.hu oldalon meghirdetett „Ismerd meg a 
BabyBonust” elnevezésű játékban (a továbbiakban: „Játék”) történő részvétel 
feltételeit, a Játék szabályait tartalmazza. 

A Játék szervezője a BABYBONUS.hu Marketing Kft.  (a továbbiakban: ”Szervező”). 

 

2.) A Játékban való részvétel feltételei 

2.1. A Játékban kizárólag Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, 18. életévét betöltött deviza belföldi személy (a továbbiakban: ”Játékos”) 
vehet részt. A Játékos lehet az a Facebook felhasználó, aki 

2.1.1 kedveli a BabyBonus elnevezésű Facebook oldalt, valamint 

(www.facebook.com/babybonus.hu), 

2.1.2. Kedveli és megosztja az alábbi linken található bejegyzést (Nyilvános 
megosztásként) 

(https://www.facebook.com/babybonus.hu/photos/a.2354763828123890/268957
6161309320/?type=3&theater ), 

2.1.2.1 kizárólag az eredeti bejegyzés kedvelői, megosztói, kommentelői vesznek részt 
a játékban - a már más felhasználók által megosztott bejegyzések esetén nem 
érvényesek; 

2.1.3 és ugyanezen bejegyzés alá kommentben jelzi, hogy a játékszabályzatnak 
megfelelően megosztotta a BabyBonus Facebook oldalán közzétett képet.  

2.2. Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzat előírásainak nem felelnek meg, a 
Játékból kizárásra kerülnek.  

2.3. A Játékban nem vehetnek rész a Szervező dolgozói és mindezen személyek Ptk. 
8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

3.) A Játék időtartama 

3.1. A Játék 2020.08.10-én 15:00 órakor kezdődik és 2020.09.10-én 13:00 óráig tart. 

3.4. A Játék nyerteseinek közzétételére a Játék lezárását követően kerül sor. 

3.5. A közzététel helye: A szervező Facebook oldala. 

3.6.A közzététel várható időpontja: 14:00 

 

4.) Sorsolás menete 

http://www.facebook.com/babybonus.hu
http://www.facebook.com/babybonus.hu


4.1 A sorsolás a Social Winner alkalmazás segítségével történik. 
(socialwinner.besocial.hu) 

4.2 A szerencsés Játékos kisorsolása a Social Winner alkalmazásban az alábbi 
paraméterek megadásával történik 

- like és hozzászólás, 

- minden hozzászólók (minden hozzászóló egyszer) 

4.3. A szerencsés Játékos kisorsolását követően a Játékban való részvétel 
feltételeinek hiánytalan teljesítéseként a Facebook poszt megosztásának 
megvalósulása is ellenőrzésre kerül. 

4.4. Amennyiben a kisorsolt Facebook felhasználó nem teljesítette hiánytalanul a 
Játékban való részvétel feltételeit, úgy pótnyertes kerül kisorsolásra. 

 

5.) Nyeremény 

5.1 A Játékban 1 (azaz egy) szerencsés Nyertes kerül kisorsolásra. 

5.2. A Játékban az alábbi nyeremények egyike kerül kiosztásra: 

 amennyiben a bejegyzésünk 

• 1-100 megosztást ér el: 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány, 

• 101-200 megosztást ér el: 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, 

• 201- vagy annál több megosztásnál 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány. 

(a továbbiakban: „Nyeremény”) 

5.3. A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható át. 

5.4. A Szervező a nyertes Játékos nevét/Facebook profilját a BabyBonus Facebook 
oldalán közzéteszi, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel 
kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

 

6.) Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele 

6.1. A Szervező a nyertes Játékost Facebook oldalán privát üzenet formájában veszi 
fel a kapcsolatot. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 
munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény átvételéhez 
szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) megadni. Amennyiben 
a nyertes Játékos az Értesítésre a határidőn belül nem reagál, vagy a kért adatait 
nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező 
pótnyertest jelölhet ki. 

6.2. Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem engedélyezett a Nyertes Facebook profilján, 
úgy a Nyertes kötelessége felvenni a kapcsolatot a BabyBonus Facebook oldalával 
privát üzenet formájában. 

6.3. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére 60 

napon belül a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi 
címre.  

 

7.) Adózás, költségek 

7.1. A Nyereményhez tartozó közterheket (adó-, járulékterhek) a nyeremény összegén 
felül, a Szervező fizeti meg, ezen terhek tehát a nyeremény összegét nem csökkentik. 
A Szervezőnek a Nyeremény átadásán és köztehervonzatuk kiegyenlítésén kívül a 



Játékossal szemben további kötelezettsége nincs. A Nyeremény kézbesítésével járó 
költséget a Szervező viseli. 

 

8.) Adatvédelem 

8.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. 

8.2. A Játékos tudomásul veszi, ha a Nyertes a Nyeremény átadásához a szükséges 
adatok törlését kérelmezi a nyeremény kézhezvétele előtt, az a Játékból való 
kizáráshoz vezet. 

 

9.) Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indoklás nélkül módosítsa, 
ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék 
egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

A nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában a Facebook semmilyen formában 
nem vesz részt. 

Az itt nem tárgyalt kérdések vonatkozásában a Szervező adatkezelési tájékoztatóját, 
illetve a PTK. vonatkozó rendelkezéseit szükséges alkalmazni. 

  

Debrecen, 2020.08.10. 

  

BABYBONUS.hu Marketing Kft. 

Szervező 

  


