OTP Ingatlanpont nyereményjáték
JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az OTP Ingatlanpont Kft. (1052
Budapest, Türr István utca 9. II. em.) Cg.01-09-362880, adószám: 10953253-2-41), mint
a játék szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2018. október 11. és 2018.
december 16. között megrendezésre kerülő OTP Ingatlanpont nyereményjátékra (a
továbbiakban: Játék) vonatkozóan.
Jelen szabályzat hatálya a Szervező „OTP Ingatlanpont nyereményjáték” elnevezésű
játékára terjed ki, vonatkozik a jelen szabályzatban meghatározott személyekre, akik a
játékban részt kívánnak venni, továbbiakban: Játékosokra.
A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy
a jelen szabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni
a szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik.
Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen szabályzatot
– annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékban való részvétel feltételei
A Játék 2018. október 11. és 2018. december 16. között kerül lebonyolításra. A Szervező
által szervezett Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesíti, és az alábbi
módon hozzájárulását adja a Játékban való részvételhez a Játék fent megjelölt időtartama
alatt.
A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar
állampolgár természetes személy, aki rendelkezik Magyarországon tartózkodási vagy
lakóhellyel, emellett a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul
megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely
feltétele.
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a

elfogadja a jelen játék- és adatkezelési szabályzatot és marketing nyilatkozatot, valamint
hogy a Játékossal szemben ne álljon fenn az alábbi pontban megjelölt kizáró okok
valamelyike:
Játékban való részvételből kizáró okok:
- a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állók,
- fentiek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1 §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez illetve a marketing célú adatkezeléshez
történő hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása
előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való
jogosultságát elveszti.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból
kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremények átadását
megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési,
esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb,
nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival visszaél,
c) csalással, valótlan adatok megadásával próbálja nyerési esélyét növelni,
d) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.
Minden Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat. A Játék során ugyanazon felhasználó
csak egy alkalommal regisztrálhat, azaz csak egyszer lehet a Játékban részt venni.
Érvényes a regisztrálás, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.
A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás regisztrációkért. Az előírttól eltérő
formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervezők fenntartják
maguknak.
Minden a Honlap vagy egyébként a Játék manipulálására irányuló kísérlet azonnali kizárást
von maga után. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket
saját belátása szerint bírálja el. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
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A Játék menete, időtartama és a nyeremények
A Játék 2018. október 11. és 2018. december 16. között kerül megrendezésre.
A Játék ideje alatt a Játékosok a https://www.otpip.hu/nyeremenyjatek weboldalon tudnak
részt venni a Játékban, a weboldalon feltett kvíz kérdések megválaszolásával, és az
adatfelvételi lap kitöltésével valamint a jelen nyereményjáték szabályzat és a marketing
nyilatkozat elfogadásával.
A Játék ideje alatt regisztrálók adatainak helyességét a Szervező ellenőrizheti, és a Játék
feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a
Sorsolás lebonyolításához. A Játék idejét megelőzően, vagy ezen időszak utáni időpontban
regisztrálók nem vesznek részt a Játékban.
Minden Játékos, aki érvényesen regisztrált az adatfelvételi lap kitöltésével (név, e-mail
cím, telefonszám, település), megválaszolta a weboldalon feltett kvíz kérdéseket és
elfogadta a jelen nyeremény szabályzatot valamint a marketing nyilatkozatot, és akivel
szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele, jogosult egy
1+1 hónapos HBO GO kuponra. A Játékosok a regisztráció során megadott e-mail címen
kerülnek kiértesítésre 7 munkanapon belül Szervező által. Az 1+1 hónapos HBO GO kupon
felhasználási feltételeiről ITT, illetve jelen szabályzat egyéb rendelkezéseiben találhatóak
részletes információk.
A nyeremények és a főnyeremény kisorsolása egy a véletlenszerűség elve alapján működő
számítógépes programmal történik. A Sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül
sor, melyről jegyzőkönyv készül.
I. Játék időszak: 2018. október 11-től 2018. november 4-ig.
Sorsolás: 2018. november 7.
Nyeremények:
1 db 50.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
2 db 25.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
5 db 10.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
20 db Power bank

Meglepetés Kártya
Meglepetés Kártya
Meglepetés Kártya

II. Játék időszak: 2018. november 5-től 2018. november 25-ig.
Sorsolás: 2018. november 28.
Nyeremények:
1 db 50.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
2 db 25.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
5 db 10.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
20 db Power bank

Meglepetés Kártya
Meglepetés Kártya
Meglepetés Kártya

III. Játék időszak: 2018. november 26-tól 2018. december 16-ig.
Sorsolás: 2018. december 19.
Nyeremények:
1 db 50.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
2 db 25.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
5 db 10.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
20 db Power bank
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Meglepetés Kártya
Meglepetés Kártya
Meglepetés Kártya

Főnyeremény:
1 db 500.000 forintos OTP Ingatlanpont Prepaid
Sorsolás: 2018. december 19.

Meglepetés Kártya

A sorsolások helyszíne: OTP Ingatlanpont Kft. 1052 Budapest, Türr István utca 9. II. em.
A Szervező a játékot teljesítő Játékosok közül Játék időszakonként kisorsol 28 (azaz
huszonnyolc) nyertest és 5 (öt) tartaléknyertest, továbbá a játék végén a főnyeremény
tekintetében 1 nyertest, a teljes Játék időtartama alatt tehát összesen 85 (nyolcvanöt)
nyertes és 15 (tizenöt) tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A Szervező sorsolásonként 5 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében
jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni. A tartaléknyertes abban az esetben válik
jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen Szabályzat követelményeinek,
vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, vagy legkésőbb a
Szervező által történő második értesítéstől számított 1 munkanapon belül nem elérhető,
vagy nem jelentkezik a nyereményéért, vagy a Játékos a sorsolás időpontja előtt
visszavonja a személyes adatok kezeléséhez illetve a marketing célú adatkezeléshez
történő hozzájárulását, vagy a nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy
a helyébe a tartaléknyertes lép. A tartaléknyertesre a nyertesre irányadó szabályok
vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Abban az esetben, ha a tartaléknyertesek
sem elérhetőek, további tartaléknyertes megállapítására nem kerül sor.
A Meglepetés kártyára a kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató mindenkori feltételei
irányadóak, azokért a Szervező nem vállal felelősséget, ezen felelősség kizárást a Játékos
a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja.
A Meglepetés kártya felhasználási feltételeiről ITT, találhatóak részletes információk.
A nyereményekhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók. A nyeremény másra át nem
ruházható.
Értesítés, nyeremény átvétele
A sorsolást követően a nyertes a regisztráció során az általa megadott elérhetőségei (email
címen, telefonszámon) útján kerül kiértesítésre 5 munkanapon belül. A megadott adatok
pontatlanságáért Szervezőt felelősség nem terheli.
A nyertes sikeres értesítését követően Szervező tájékoztatja nyertest a nyeremény
átvételének menetéről. A nyertes a hozzá legközelebb eső OTP Ingatlanpont irodában
veheti át személyesen a nyereményt. Az OTP Ingatlanpont iroda pontos címéről a Szervező
tájékoztatja a nyertest.
A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a nyertes által megadott elérhetőségei valós
adatok.
Szervező
kérheti
a
nyertest,
hogy
megfelelő
iratokkal
igazolja
személyazonosságát. Ennek megtagadása esetén, illetve hiányos vagy hibás
adatszolgáltatás esetén a Játékos nem jogosult nyereményre.

A Szervező a nyerteseket legkésőbb a sorsolásokat követő 5 munkanapon belül értesíti a
Játékba történt regisztráció során megadott elérhetőségeken, legfeljebb kettő alkalommal.
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Első alkalommal a Szervező e-mailen értesíti a nyertest, aki az értesítés megküldését
követő 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény
kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi postázási cím)
pontosan megadni. Amennyiben a nyertes első értesítése eredménytelen a Szervező
második alkalommal telefonon értesíti a nyertes Játékost, aki a második értesítést követő
1 munkanapon belül kötelesek visszaigazolni az értesítést. Amennyiben nyertes legkésőbb
a második értesítést követő 1 munkanapon belül sem igazolja vissza az értesítést, úgy
helyébe a tartaléknyertes lép.
A Játékos a Játékban történő részvétellel jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul
nyertessége esetén nevének a

https://www.otpip.hu/nyeremenyjatek honlapon történő

közzétételéhez.
A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az
említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi
és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését
adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az OTP Ingatlanpont Kft. az adatkezelési
időtartam alatt kezelje.
A sorolásban történő részvétel érdekében a jelen Szabályzatban meghatározott adatok
direkt marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése érdekében adott
hozzájárulással a Játékos kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
a) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét,
akár részleteit az OTP Ingatlanpont Kft. reklám céljából felhasználhatja,
b) a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási
megnevezésével – az OTP Ingatlanpont Kft. nyilvánosságra hozhatja,
c) megadott személyes adatait az OTP Ingatlanpont Kft. a jövőben saját
marketingtevékenysége, termékei ismertetése (személyre szabott) ajánlatok
elkészítése és Játékos részére történő megküldése céljából felhasználhatja.
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja a Játék
megszervezése és lebonyolítása, továbbá – az erre irányuló külön hozzájárulást megadó
személyek körében – a Sorsolás megszervezése és lebonyolítása, továbbá a közvetlen
üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele. Az
adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata,
amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg
megtörténik. Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának
időtartama 5 (öt) év.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
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Kezelt adat
típusa
Név (forrás:
regisztráció)

Adatkezelés célja

Adatkezelé
s jogalapja
GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja
szerinti
hozzájárulás

Adatkezelés
időtartama
A törlésre vonatkozó
kérésig, de
legfeljebb a játék
lezárulásától
számított 5 év

E-mail cím
(forrás:
regisztráció)

▪ Játékos azonosítása
▪ Játékban való részvétel
▪ Sorsolás lebonyolítása
▪ Nyeremény kézbesítése
▪ Értesítés a nyereményről,
kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban
▪ Adójogi és közteher fizetési és
bejelentési kötelezettség
teljesítése
▪ Nyertes közzététele
▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja
szerinti
hozzájárulás

A törlésre vonatkozó
kérésig, de
legfeljebb a játék
lezárulásától
számított 5 év

Telefonszám
(forrás:
regisztráció)

Értesítés a nyereményről,
kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban

A fenti adatok
összessége
(név, e-mail
cím,
telefonszám)
Szállítási név
(forrás: Játékos
által megadott)

▪ Nyertesként való kisorsolás
esetén a nyeremény kézbesítése
▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja
szerinti
hozzájárulás
GDPR 6. cikk
(1) bek. f)
pontja
szerinti jogos
érdek
GDPR 6. cikk
(1) bek. f)
pontja
szerinti jogos
érdek
GDPR 6. cikk
(1) bek. f)
pontja
szerinti jogos
érdek

A törlésre vonatkozó
kérésig, de
legfeljebb a játék
lezárulásától
számított 5 év
Játék lezárulásától
számított 5 év

Szállítási cím
(forrás: Játékos
által megadott)

▪ Játékos azonosítása
▪ Játékban való részvétel
▪ Nyeremény kézbesítése
▪ Értesítés a nyereményről,
kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban ▪
Adójogi és közteher fizetési és
bejelentési kötelezettség
teljesítése
▪ Jog- és igényérvényesítés

▪ Nyertesként való kisorsolás
esetén a nyeremény kézbesítése
▪ Jog- és igényérvényesítés
▪ Nyertesként való kisorsolás
esetén a nyeremény kézbesítése
▪ Jog- és igényérvényesítés
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Játék lezárulásától
számított 5 év

Játék lezárulásától
számított 5 év

Az adatkezelő: OTP Ingatlanpont Kft.
székhely: 1052 Budapest, Türr István u. 9. II. em.
cégjegyzékszám.: 01-10-043304
levelezési cím: 1395 Budapest, Pf. 401.
e-mail cím: info@otpip.hu
A Játékos valós adatainak megadásával egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, település) a Szervező
a Játék keretében a Játék végéig kezeljék és a jelen szabályzatban rögzítettek szerint
felhasználják (kapcsolattartás, értesítés). Az adatokat a Szervező az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetik.
A Játékos jogosult a Játék során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen a nyeremenyjatek@otpip.hu e-mail címen vagy postai
úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: OTP Ingatlanpont Kft.
1395 Budapest, Pf. 401.
A Játékos részéről a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses
kötelezettségen, hanem a Játékos által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul,
továbbá az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele. A Játékos nem köteles
a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez történő
hozzájárulás megadása esetén azonban a Játékban nem vehet részt. A közvetlen
üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezelési hozzájárulás hiányában a sorsoláson
nem lehet részt venni.
A Játékos bármikor visszavonhatja a regisztráció során megadott közvetlen üzletszerzési
(direkt marketing) célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, bármikor tiltakozhat a rá
vonatkozó személyes adatok ilyen célból történő kezelése ellen, illetve bármikor kérheti a
marketing célból kezelt adatai törlését a nyeremenyjatek@otpip.hu e-mail címen vagy
postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben: OTP Ingatlanpont
Kft. 1395 Budapest, Pf. 401. Továbbá a Játékos az elektronikus levelek alján található link
útján is visszavonhatja marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulását. A megadott
adatoknak a direkt marketing megkeresések küldése céljából adott hozzájárulás esetén
történő adatkezelési időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjedő időszak.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt
az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai „Az érintettek jogai és érvényesítése” cím alatt
tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel
kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további
kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint bírósághoz
is fordulhat.

7

Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős elérhetősége
az adatvedelem@otpip.hu e-mail cím, vagy a 1395 Budapest, Pf. 401. postai cím. A belső
adatvédelmi felelős az Infotv. értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket,
közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel,
észrevételeivel forduljon adatvédelmi felelősünkhöz bizalommal.

Egyéb rendelkezések

Az HBO GO kuponok felhasználási feltételeivel kapcsolatos fontos tudnivalók:
HBO GO kupon beváltásának lépései:
1. Látogasson el a https://hbogo.hu weboldalra
2. Hozza létre Felhasználó fiókját, regisztrálja bankkártyáját (nem kerül összeg levonásra az
ingyenes időszak alatt)
3. Van voucher-kódod? kérdésnél adja meg az e-mail-ben kapott kupon kódot.*
Ezzel további 1 hónapig nézheti ingyen az HBO GO kínálatát.
5. Kezdje el nézni a több, mint 5500 órányi tartalmat!
A szolgáltatást bármikor lemondhatja! Amennyiben nem mondja le a szolgáltatást a 3. hónaptól
a teljes havidíj 1490 Ft/hó kerül felszámításra.
A kupon kizárólag közvetlen előfizetés esetén felhasználható.
* A kupon kód az OTP Ingatlanpont nyereményjátékában résztvevő Játékos regisztrációja során
megadott e-mail címre kerül kiküldésre 7 munkanapon belül a nyereményjáték Szervezője által.

HBO GO előfizetés kivételkezelések leírása:
Az

1+1 hónapos HBO GO kuponok felhasználási feltételeivel kapcsolatban fontos tudnivaló,
hogy amennyiben a Játékos


még nem rendelkezik előfizetéssel, akkor a regisztrációs folyamat során érvényesítheti
az 1+1 hónapos HBO GO kupon kódot.



egy korábbi regisztrációval már épp az egyhónapos próbaidőszakot tölti, akkor azt az
1+1 hónapos HBO GO kupon kóddal egy hónappal meghosszabbíthatja.



élő előfizetéssel rendelkezik, vagyis már korábban felhasználta a próbaidőszakot és
azóta havonta fizet a szolgáltatásért, akkor az 1+1 hónapos HBO GO kupon kód
beváltása után az egy hónapos ingyenes időszak a következő hónaptól lesz érvényes.



már felhasználta a publikus egyhónapos próbaidőszakot, de nem lett előfizető, akkor
előfizetése ismételt aktiválásával használhatja ki az 1+1 hónapos HBO GO kupon által
nyújtott ajánlatot:


ha a felhasználói fiókját újraaktiválja és megadja az 1+1 hónapos HBO GO
kupon kódot, akkor egy hónapig ingyenes számára a szolgáltatás,
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ha pedig először aktiválja a fiókját, de az 1+1 hónapos HBO GO kupon kódot
csak később szeretné beváltani, akkor 1 hónap díja levonásra kerül a korábban
megadott számlaszámáról, az kettő hónapos ingyenes időszak pedig az így
kifizetett hónap után indul el automatikusan.

Az 1+1 hónapos HBO GO kuponok kizárólag közvetlen előfizetésre használható fel,
valamint egy HBO GO fiók esetén a felhasználó 1 alkalommal tud kedvezményre jogosító
kupon kódot aktiválni egy éven, azaz 365 napon belül. Így nem halmozható fel több
kedvezmény. A kuponok beváltási ideje: 2018.10.11 – 2019.01.16.
Szervező a jelen szabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja.
Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely
visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse
vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen
esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala
technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. Ilyen esetekben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
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