„BabyBonus”
Nyereményjáték szabályzat
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE:
„BabyBonus” nyereményjátékot a
BABYBONUS.hu Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság szervezi.
Székhelye: 4034 Debrecen Vágóhíd u. 2. 3. épület földszint;
Adószáma: 26664471-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-030493;
Nyilvántartja: Debreceni Törvényszék Cégbírósága.
A továbbiakban mint: Szervező
2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK, RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG:
2.1. A játékban automatikusan részt vesz minden magyarországi lakóhellyel
rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes, magyarországi adóilletékességű
(deviza belföldi) természetes személy, aki
• a játék időtartama alatt várandós kismama vagy három hónapon belül
újszülött csecsemőt hozott a világra,
• a szervező www.babybonus.hu honlapján (továbbiakban: „Weboldal”)
személyes adataival regisztrált és az ajándékok (nyeremények) átadásának
időpontjában érvényes regisztrációs kóddal rendelkezik.
(a továbbiakban fentiek együttesen: Játékos)
2.2. A játékban a Szervező dolgozói, valamint ezeknek a személyeknek a (Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
2.3. A játékban nem vehetnek részt azok a személyek sem, akik a személyes adatok
megadásakor nem a valóságnak megfelelő személyazonosító igazolvánnyal
igazolható személynevet vagy lakcímet, elérhetőséget (telefonszám, e-mail cím)
adtak meg, vagy a várandós állapotot, illetve a gyermek megszületését hivatalos
dokumentummal az ajándék átadásának időpontjában igazolni nem tudják.
3. A JÁTÉK LÉNYEGE:
3.1.

I. Játék:

3.1.1. Garantált ajándék:
Minden regisztrált kismama, a gyermek születését követő 60 napon belül garantált
ajándékot vehet át, melynek fajtáját vagy értékét a Szervező mindenkor
hirdetményben szabályozza. Az új hirdetmény megjelenését követően regisztráltak
esetében a hirdetményben szereplő garantált ajándék kerül átadásra.

3.1.2. A garantált ajándék összetétele:
Az ajándék kibocsájtóját a rendelkezésre álló piaci kínálatból, üzletpolitikai elvei
mentén a szervező választja ki.

3.1.3. A garantált ajándékkal kapcsolatos játékosi igények:
a) A játékos sem a kibocsájtó személyének, sem pedig az esetleges címletének
vonatkozásában a szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
b) A szervező a vásárlási utalványok esetében csak olyan ajándékot ad át, aminek
felhasználhatósági határideje az átvétel időpontjához képest az észszerű
felhasználást nagy biztonsággal garantáló jövőbeni időpontban található. A lejárt
felhasználhatósági idő miatt a szervező jóvátételt nem foganatosít a játékos
reklamációjára, kivéve, ha a játékos bizonyítja, hogy az ajándék átadásakor a
felhasználhatósági határidő lejárt, vagy a lejárati időpont az észszerű
felhasználhatósági idő határán belül esett.
3.1.4. A garantált ajándék átadásának folyamata és feltételei:
a) Az ajándék átadására a játékos tartózkodási helyén kerül sor, amennyiben az
nem egyezik meg a játékos állandó lakcímével. Egyéb esetben az átadás helye a
játékos állandó lakcíme. A regisztráció során megadott adatokban szereplő eltérő
tartózkodási cím és állandó lakcím közül mindig a tartózkodási címet preferáljuk.
b) Az ajándékok átadásának helyét és időpontját a szervező a megbízott
adatfeldolgozója útján, az átadás időpontját megelőzően telefonon egyezteti a
játékossal.
c) Az ajándékok személyes átadási lehetőségének – a telefonhívás módszerével
történő – szervezését (hely, időpont, az átadó személyének neve és telefonszáma) a
szervező a szerződött partnere, a Bástya Consulting Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaságnak alkalmazottjai, mint adatfeldolgozók útján végzik el.
d) A szervező megbízott adatfeldolgozói legfeljebb 3 alkalommal kísérlik meg a
regisztráltak felkeresését. A harmadik eredménytelen felkeresés után nem nyújtunk
további lehetőséget az ajándék átvételére.
e) Az ajándékok személyes átadásának technikai megvalósítását, végrehajtását a
szervező szerződött partnerének, a Bástya Consulting Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaságnak teljesítési segédei (alvállalkozói, alkalmazottjai) végzik.
f) Az ajándékok átadásához a játékos által megszült csecsemő mindkét szülőjének
egyidejű jelenléte és a regisztrációban megadott adatok valódiságának igazolása
szükséges.
g) A megszületett csecsemő valamely szülőjének távolléte esetén az ajándékok
egyike sem adható át!
h) Mivel a szervező kizárólag a versenypiacon működő nyereségorientált
vállalkozás, ezért az ajándék átadást összekötheti a részére támogatást nyújtó
szervezetek vállalkozások termékeinek bemutatásával.
i) Az ajándékok átadhatósága minden esetben a promóciós előadások
megtartásához kötődik!
j) Az ajándék átadását viszont semmilyen esetben nem lehet termék vagy
szolgáltatás megvásárlásához kötni!

k) A szervező partnerének teljesítési segédei az ajándékátadásra az előre
leegyeztetett időpontban – egy alkalommal tesznek kísérletet. A találkozás – a
Szervező hibáján kívüli okból történő – meghiúsulása esetén a Szervező nem biztosít
további lehetőséget a garantált ajándék átadására.
3.2.

II. Játék:

3.2.1. Nyereménnyel megszerezhető ajándékok:
a) Minden regisztrált kismama részt vesz a havonta kisorsolandó 3 X 20.000.- Ft,
azaz Húszezer Forint/fő értékű vásárlási utalvány elnyerésének lehetőségében.
b) A sorsolást minden hónap első munkanapján bonyolítjuk le.
c) Az első sorsolás esedékessége: 2019.09.02.
3.2.2. Nyereményre jogosultak:
a) Minden érvényes regisztrációs kóddal rendelkező kismama jogosult a
nyereménysorsolásnak részese lenni.
b) Minden érvényes regisztrációs kóddal rendelkező várandós kismama jogosult a
nyereménysorsolásnak részese lenni, akinek élő regisztrációs kódja van.
3.2.3. Nyereményajándék összetétele:
a) A vásárlási utalvány kibocsájtóját a rendelkezésre álló piaci kínálatból,
üzletpolitikai elvei mentén a szervező választja ki.
3.2.4. A nyeremény ajándékkal kapcsolatos játékosi igények:
a) A játékos a vásárlási utalvány kibocsájtó személyének, sem pedig az utalványok
címletének vonatkozásában a szervezővel szemben semmilyen igényt nem
támaszthat.
b) A szervező a vásárlási utalványok esetében csak olyan nyereményt ad át, aminek
felhasználhatósági határideje az átvétel időpontjához képest az észszerű
felhasználást nagy biztonsággal garantáló jövőbeni időpontban található. Ezért
lejárt felhasználhatósági idővel rendelkező nyereményt nem cserél vissza! A lejárt
felhasználhatósági idő miatt a szervező jóvátételt nem foganatosít a játékos
reklamációjára kivéve, ha a játékos bizonyítja, hogy a nyeremény átadáskor a
felhasználhatósági határidő lejárt, vagy a lejárati időpont az észszerű
felhasználhatósági idő határán belül esett.
c) Az átadott utalvánnyal kapcsolatos termékfelelősséget a szervező a nyeremény
átadással nem vállalja át. A nyereménnyel kapcsolatos minden minőségi kifogással
szemben a kibocsájtó áll helyt, ezért a játékos a nyereménye kapcsán, a
nyereményre vonatkozó minőségi kifogását, panaszát kizárólag a kibocsájtóhoz
nyújthatja be.
3.2.5. A nyeremény átadásának folyamata és feltételei:
a) A nyeremény átadására a játékos tartózkodási helyén kerül sor, amennyiben az
nem egyezik meg a játékos állandó lakcímével. Egyéb esetben az átadás helye a
játékos állandó lakcíme. A regisztráció során megadott adatokban szereplő eltérő
tartózkodási cím és állandó lakcím közül mindig a tartózkodási címet preferáljuk.
b) A nyeremény átadásának helyét és időpontját a szervező, a megbízott
adatfeldolgozója útján, az átadás időpontját megelőzően telefonon egyezteti a
játékossal.

c) A nyeremény személyes átadási lehetőségének – a telefonhívás módszerével
történő - szervezését (hely, időpont, az átadó személyének neve és telefonszáma) a
szervező a szerződött partnere, a Bástya Consulting Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaságnak alkalmazottjai, mint adatfeldolgozók útján végzik el.
d) A nyeremények személyes átadásának technikai megvalósítását, végrehajtását a
szervező szerződött partnerének, a Bástya Consulting Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaságnak teljesítési segédei (alvállalkozói, alkalmazottjai) végzik.
e) A nyeremények átadásához, a játékos által megszült csecsemő mindkét
szülőjének egyidejű jelenléte és a regisztrációban megadott adatok valódiságának
igazolása szükséges.
f) A megszületett csecsemő valamely szülőjének távolléte esetén a nyeremény nem
adható át!
g) Mivel a szervező kizárólag a versenypiacon működő nyereségorientált
vállalkozás, ezért a nyeremény átadást összekötheti a részére támogatást nyújtó
szervezetek, vállalkozások termékeinek bemutatásával.
h) A nyeremények átadhatósága minden esetben a promóciós előadások
megtartásához kötődik!
i) A nyeremények átadásának viszont semmilyen körülmények között nem lehet
feltétele valamely termék vagy szolgáltatás megvásárlása!
j) Egy játékostól maximum a születendő magzatok, illetve a megszületett
gyermekek számával egyező regisztráció fogadható el.
k) Egy játékosnak a játék teljes tartama alatt egyszer kell regisztrálnia. Egyetlen
regisztráció minden (akár 11) sorsoláson történő részvételre jogosít.
3.3.

III. Játék:

3.3.1. Nyereményutazás:
Minden naptári év december 22-én (munkaszüneti nap esetén a legközelebb
eső munkanap) azok között a játékosok között, akik érvényes regisztrációval
rendelkeznek, nyereményutat sorsolunk ki.
a) Nyereményutazás 1 db családi törökországi luxus nyaralás 2 felnőtt és
2 saját gyermek részére 4 csillagos szállodában all inclusive ellátással.
b) Az utazás időtartama 7 éjszaka/8 nap.
c) Az utazás részletei:
All Inclusive ellátás
Nyári charter üzemeltetési szezonban (április-szeptember), előre
egyeztetett és a szerződött utazási iroda által visszaigazolt időpontban.
A nyeremény tartalmazza a charter repülőjegyet illetékkel együtt, a
transzfert, szállást, valamint az all inclusive ellátást.
d) A nyaralás pontos részletei a nyeremény átvétele után kerülnek
pontosításra és egyeztetésre.
3.3.2. Nyereményutazásra vonatkozó előírások:
a) A nyereményutazás semmilyen indokkal nem válható pénzre.
b) A nyereményutazás másra át nem ruházható.

c) A nyereményutazást kizárólag a szervezővel szerződésben álló utazási
iroda szervezheti meg.
d) A játékos önálló utazást, a szervező költségére nem kezdeményezhet!
e) A játékos önálló szervezésében megvalósuló utazás költségeit a szervező
semmilyen érv, semmilyen indok, semmilyen körülmény esetén nem téríti
meg a játékos részére.
f) A nyereményutazás minőségével kapcsolatos kifogások tekintetében
kizárólag utazási iroda áll helyt.
g) Az utazással kapcsolatos minőségi észrevétel, kifogás, panasz csak az
utazási irodához nyújtható be!
h) Az utazási irodához benyújtott panasz esetén a játékos kizárólag saját
nevében járhat el.
i) Az utazással kapcsolatos panasz esetén jóvátételre kizárólag az utazási
iroda kötelezhető. A jóvátétel ez esetben a játékost illeti.
3.3.3. Vismajor:
Amennyiben nyereményutazás a leegyeztetett időpontban a szervező és a
játékos vonatkozásában vismajor miatt meghiúsul, úgy a szervező egy új
időpontban történő utazás többletköltségén túl egyéb jóvátételre nem
kötelezhető.
A nyereményutazás ideje alatt bekövetkező utazási iroda csőd esetén, a
szervező a nyaralás befejezéséhez szükséges többletköltség (hazautazás, a
maradékidő többletköltségei) megfizetésén túl egyéb jóvátételre nem
kötelezhető.
3.3.4. Havária:
a) Amennyiben a nyereményutazás során a játékos és családja havária
esemény részesévé válna, úgy azzal kapcsolatba hozhatóan helytállásra a
szervező nem kötelezhető.
b) A játékos a nyereményjáték szabályzat elfogadásával a szabályzat 3.3.4. a.)
pontjának rendelkezését nem vitatja, ezzel szemben a későbbiek során sem
emel semmilyen kifogást.
4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRŐL:
4.1. Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a
játékban.
4.2. Ikerterhesség, illetve ikerszülés esetén elfogadjuk a duplikált regisztrációt. Az
ikerterhességet, ikerszülést a nyeremény átvételekor szükséges igazolni.
4.3. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a
játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy
telefonszámmal, vagy egyéb személyes adattal is regisztrál.
4.4. Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy játékos által adható meg
érvényesen.
4.5. A nyeremény átvétele előtt szükséges igazolni a személyes adatok valódiságát,
és gyermek születését vagy a kismama várandósságát.
4.6. A játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.
5. SORSOLÁSOK:

5.1. A sorsolás lebonyolítása:
5.1.1. A nyereményjáték sorsolásokat rögzítjük és a www.babybonus.hu
weblapunkon tesszük elérhetővé video és/vagy szöveges formátumban.
5.1.2. A sorsolást megelőzően legalább 48 órával információs csatornáinkon
közzétesszük a sorsolás kezdetének pontos időpontját.
5.1.3. Valamennyi sorsolásra, a megadott időpontban, a BABYBONUS.hu
Marketing Kft. székhelyén, 4034 Debrecen Vágóhíd u. 2. 3. épület földszintjén
kerül sor.
5.1.4. A sorsolást egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsoló
program alkalmazásával hajtjuk végre.
5.1.5. A program hitelesítésének és kvalifikációinak igazolását, bármely játékos
írásbeli kérésére, folyó évente egyszer díjmentesen megküldjük. További igazolások
igénylése térítésköteles! Igénylés esetén árajánlatot küldünk!
5.1.6. A sorsolás lebonyolításának tisztaságába vetett hitünk bizonyítása érdekében
lehetőséget biztosítunk bármely és bármennyi játékosnak a sorsoláson történő
személyes megjelenésére.
5.1.7. A sorsoláson történő részvételi igényt, a tömeges megjelenés miatt létrejövő
helyhiányból adódó konfliktusok elkerülése érdekében a sorsolást megelőzően 24
órával kérjük.
5.1.8. Magas várható részvételi igény esetén a sorsolási helyszín
megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
5.1.9. Meglepetésszerű ellenőrzés céljából történő részvételt 15 fő korlátig bármikor
szívesen várunk.
5.2. Sorsolhatóság
5.2.1. Ugyanaz a játékos ugyanazon időszak sorsolásán csak egyszer kerülhet ki
nyertesként.
5.2.2. Az egymást követő időszakok sorsolásain olyan játékos is újra nyerhet, aki
korábban már kisorsolásra került.
5.2.3. Amennyiben olyan személy kerül kisorsolásra, aki a nyeremény átvételekor
nem tudja igazolni a regisztráció során megadott adatok hitelességét, akkor az ő
nyereményét a következő azonos időszak sorsolásakor újra sorsoljuk.
5.3. Nyertesek kihirdetése
A nyertesek személye – név és irányítószám - a sorsolást és érvényesítést követően
a www.babybonus.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a játékos a jelen játékban
való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett és visszavonhatatlan
hozzájárulását adta.

6. Egyebek
6.1. A beküldött regisztrációk érvényességével kapcsolatban vagy bármely más
felmerülő vitás esetben a szervező döntése az irányadó.

6.2. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a szervező döntése
végleges és nem vitatható.
6.3. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, illetve
nem a megengedett eszközökkel résztvevő és így a maga számára jogtalan előnyöket
szerző (például: több e-mail címmel, telefonszámmal részt vevő, csapatban játszó,
számítógépes manipulációt végrehajtó, stb.) játékosokat kitiltsa a játékból és
számukra a nyeremény átadását megtagadhassa. A Szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és az nem vitatható.
6.4. A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a szervező felé
nem támaszthat.
6.5. A hivatalos Nyereményjáték szabályzat megtalálható a www.babybonus.hu
oldalon.
7. Nyereményadó:
7.1. A szervező által juttatott nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen
felmerülő adó és járulék megfizetését a szervező vállalja.
7.2. A nyeremény használatával járó egyéb költségek a játékost terhelik.
8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok:
Az adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztató a
https://babybonus.hu/images/pdf/adatkezelesitajekoztato.pdf oldalon található
9. Érvényesség
Jelen nyereményjáték szabályzat 2019.08.05-én lép hatályba, és visszavonásig
érvényben marad!

