
 

„Keresd a Nyuszit és Nyerj Wellness Kényeztetést!” 
nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata  

 

 

A Vaillant Saunier Duval Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B A épület 2. emelet, a 

továbbiakban: Szervező) által szervezett „Keresd a Nyuszit és Nyerj Wellness Kényeztetést!” című 

nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem 

eső, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, 

(továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak 

Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

1./ Nyilatkozatok  

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását 

jelenti. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a regisztrációkor a Játékos által a játékkal 

kapcsolatban megadott személyes adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez, 

felhasználásához és közzétételéhez. 

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a játék során a Játékosok által hibásan, tévesen vagy 

pontatlanul közölt adatok miatt bekövetkező károkért, vagy a Játékosokat emiatt ért hátrányért. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nem valós adatokat közlő Játékosokat a Játékból minden 

további értesítés nélkül végérvényesen kizárja. 

 

2./ Időtartam  

 

A Játék időtartama: 2023. március 7. - 2023. március 28.  

 

3./ A Játék menete és annak részletes leírása: 

A játék során a Játékosnak a Szervező által kezelt www.vaillant.hu weboldalon feltett kérdésre kell 

válaszolnia olyan módon, hogy a Játék regisztrációs oldalán megjelöli az általa helyesnek vélt 

válaszokat, majd a válaszokat a személyes adataival együtt (melyeket szintén ugyanezen az online 

regisztrációs oldalon kell megadnia) a weboldalon keresztül beküldi a Szervező részére.  

A játékban csak a fent leírt módon, elektronikus formában beküldött regisztrációk vesznek részt. A 

játékban egy személy csak egyszer regisztrálhatja magát. A Szervező a beküldött regisztrációkat 

ellenőrzi. Az ellenőrzés során a nyilvánvalóan valótlan adatokat tartalmazó regisztrációkat a 

Szervező törli. Az ellenőrzés során az ugyanattól a Játékostól beérkezett egynél több regisztrációkat 

a Szervező törli. Az ellenőrzés során a Játékos által beküldött válasz helyességét is ellenőrzi a 

Szervező. A nyereménysorsoláson csak az a Játékos vesz részt, aki helyes választ küldött be a 

regisztráció során.  



 

Amennyiben egy Játékos többször regisztrálta magát és válaszait, a Szervező csak az időben 

elsőként beérkezett regisztrációt veszi figyelembe a válaszok helyességének ellenőrzésekor.   

 

4./ A nyeremények:  

• Fődíj: 1 darab „Wellness üdülés élmény ajándékba” elnevezésű Feldobox ajándékcsomag, 

amelynek tartalma: Meghívás egy éjszakára egy exkluzív szállodában félpanziós ellátással 

2 fő részére. A nyeremény beváltható legkésőbb 2023. június 22-ig. A nyeremény részletes 

leírása az alábbi weboldalon érhető el: https://www.feldobox.hu/termekek/wellness-udules 

• Második díj: 1 darab „Kényeztetés élmény ajándékba” elnevezésű Feldobox ajándékcsomag, 

amelynek tartalma: Meghívás 1 vagy 2 fő részére egy kényeztető programra, hölgyeknek 

vagy uraknak. A nyeremény beváltható legkésőbb 2023. június 22-ig. A nyeremény részletes 

leírása az alábbi weboldalon érhető el: 

https://www.feldobox.hu/termekek/wellness/kenyeztetes 

• Harmadik díj: 1 darab „Kényeztetés élmény ajándékba” elnevezésű Feldobox 

ajándékcsomag, amelynek tartalma: Meghívás 1 vagy 2 fő részére egy kényeztető 

programra, hölgyeknek vagy uraknak. A nyeremény beváltható legkésőbb 2023. június 22-

ig. A nyeremény részletes leírása az alábbi weboldalon érhető el: 

https://www.feldobox.hu/termekek/wellness/kenyeztetes 

 

5./ A nyertes Játékosok kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése  

 

A nyeremények sorsolására 2023. március 30. napján kerül sor. A sorsoláson azok vesznek részt, 

akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem 

kerültek. 

 

A sorsolás alkalmával az alábbi számú nyertes Játékos kerül kiválasztásra a véletlenszerűség 

módszerével:  

 Fődíj: egy nyertes  

 Második díj: egy nyertes  

 Harmadik díj: egy nyertes  

A nyerteseket a kiválasztásukat követő 5 munkanapon belül értesíti a Szervező elektronikus levél 

(email) formájában a Játékos által a regisztrációjakor megadott email címen. A nyertes Játékosok a 

nyereményükért az értesítésben megadott e-mail címen vagy más megjelölt módon kötelesek 

jelentkezni további 10 munkanapon belül. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú, így a kisorsolt és 

kiértesített játékos a 10 munkanap leteltével elveszíti a nyereményre való jogosultságát, 

amennyiben nem jelentkezik nyereményéért a megadott email címen. Pótnyertesek kiválasztására 

nem kerül sor.  



 

A nyeremények személyes átvételére a Vaillant Saunier Duval Kft. székhelyén (1097 Budapest, 

Gubacsi út 6/B A épület 2. emelet) van lehetőség, előre egyeztetett időpontban.  

Amennyiben a nyertes Játékos a személyes átvételi lehetőséggel nem tud vagy nem kíván élni, a 

nyereménytárgyat postai úton jutattja el hozzá a Szervező, előzetes egyeztetés után. A hibásan 

megadott kiszállítási címből, vagy a nyereménytárgy átvételének elmulasztásából eredő károkért és 

hátrányokért a Szervező nem vállal felelősséget.  

A nyeremények készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adó- és járulékfizetési 

kötelezettséget, valamint a nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban az egyéb 

felmerülő költségek a nyertest terhelik.  

 

6./ Általános szabályok, kizárások  

 

A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen 

személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése 

során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen 

szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. 

Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.  

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt felelősség nem terheli.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 

azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést 

követ el.  

 

7./ Adatkezelés  

 

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további 

feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a 

Szervező mint adatkezelő kezelje, valamint mint adatfeldolgozó feldolgozza.  

 

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A 

Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok 

által előírt adatkezelés eseteit mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. 



 

 

A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://www.vaillant.hu/a-vaillantrol/adatvedelmi-

tajekoztato-779664.html címen érhető el és ismerhető meg. 

 

2023. március 1.  

 

Vaillant Saunier Duval Kft. 

 

Szervező 

 


