ANDREA KFT.
„BOLDOG BABA, TRENDI MAMA - Játssz és nyerj pihenést a Cosattoval”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Szervező
A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a ANDREA Kft. (székhely:1201 Budapest, Vágóhíd u.26.)
továbbiakban: ”Szervező”. Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bettery Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3.)
(továbbiakban: ”Lebonyolító”) és a Totalnet Bt. (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82. cégjegyzékszám: 01
06 742500; adószám: 21029497-1-42) (továbbiakban „Adatfeldolgozó”) együttesen látják el.
2. A Játék résztvevői
2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező
természetes személy, (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3 pontban írt időtartama alatt
vásárol legalább 1 (egy) db, bármely COSATTO terméket az Asti Bababoltban, annak webshopján vagy
további partnereink üzleteiben (1. számú mellékletben részletezve) és elektronikusan regisztrál a
www.cosattojatek.hu domain alatt található weboldalon (továbbiakban „Honlap”), és a Részvételi
játékszabályzat elfogadásával, annak alapján, továbbá az Adatkezelési szabályzat elfogadásával az Andrea Kft.
felhasználói fiókot létesít (a továbbiakban: „Fiók”), vagyis a regisztráció menüpont alatt megadja következő
valós adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám;
Ezen regisztrációval a Játékos hozzáférést biztosít a Szervezők, illetve a Lebonyolító részére („Regisztráció”)
adataik kezeléséhez a Játék lebonyolítása végett. A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti a
felhasználó, ez esetben kérését az info@cosattojatek.hu email címre szükséges elküldenie. Azonban ebben az
esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a játékban való részvételre.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a regisztráció során a Játékos a megfelelő mező kipipálásával
elfogadja a jelen részvételi játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájáruljon adatainak az
Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez; és sikeresen feltöltse a promócióban szereplő
COSATTO termék vásárlásáról szóló számla első, eredeti példányának sorszámát vagy a nyugta APA kódját a
Honlapra, mellyel indul az adott promóciós heti nyereményért, illetve a fődíjért.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, a nyereményjátékban résztvevő Partnerüzletek,
illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában bármilyen módon közreműködő gazdálkodó szervezetek,
ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyek, és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
A Játék 2019. július 08. 00 óra 00 perctől 2019. augusztus 31. 23 óra 59 percig tart („Játék Időtartama”). A
Játékban kizárólag csak a 2019. július 08. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó időszakban történt
érvényes regisztrálók és díjbefizetők vesznek részt. Azon Játékosok esetében, akik webshopon keresztül

vásárolnak a Játék időtartama alatt, azonban a Játékban részt vevő terméket és arra vonatkozó számlát – a
választott szállítási mód teljesítési ideje okából – csak a Játék Időtartama után kapják kézhez, a számla
sorszámának feltöltését az utolsó játékhéten 2019. szeptember 5. napjáig teljesíthetik.
4. A Játékban résztvevő termékek
Az Asti Bababoltban vagy webshopján, illetve további partnereik üzleteiben (részletes boltlistát az 1.sz.
melléklet tartalmazza) aktuálisan készleten lévő bármilyen COSATTO termékek megvásárlásával lehet részt
venni a Játékban.
5. A Játék menete
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos legalább 1 db, a Játékban részt vevő
terméket vásároljon bármely Asti Bababoltban vagy webshopján, illetve további partnereik üzleteiben (boltok
listája az 1. számú melléklet tartalmazza) majd azt követően a Játékba regisztráljon az alábbiakban
ismertetettek szerint (amelynek keretében a Játékos megadja a vásárlást igazoló eredeti számlán található
számlaszámot vagy a nyugtán található APA kódot) , továbbá szükséges megőriznie a vásárlását igazoló
eredeti (1. példány) számlát, vagy vásárlását igazoló eredeti (1. példány) számla másolatát, vagy a vásárláskor
kapott nyugtát legalább 2019. szeptember 31-ig. A vásárlási igazoló számla 2. példánya a Játékban nem
használható fel. A Játékos, mint a 2. pontban meghatározott természetes személy, jogi személy részére
vásárolt termékkel is részt vehet a Játékban, a jogi személy nevére kiállított számla előbbiek szerinti
felhasználásával, és amennyiben a jelen szabályzat további feltételeinek megfelel.
A Játékban kizárólag magánszemélyként lehet részt venni.
A www.cosattojatek.hu honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, email cím, telefonszám,), majd kipipálni az adott mezőt, mellyel Játékos kijelenti, önkéntesen elfogadja jelen
részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, valamint opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy és
hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez adatait marketing célú megkeresés céljából a Szervező használja
és kezelje.
A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel és saját adataikkal szükséges részt venni
a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervezők, az Adatkezelők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárják,
amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden
következményét a Játékos viseli kizárólagosan.
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az
erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását igazoló számlán található számlaszámot vagy
nyugtán található APA kódót. Egy Játékos a Honlapon keresztül korlátlan számú számlaszámot vagy APA
kódót tölthet fel. Egy számlaszám vagy APA kód ugyanakkor a Játékban csak egyszer vehet részt. Minden
promóciós héten új játék indul a heti nyereményekért.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt
javasoljuk, hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya
miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét
kizárja.
6. A Játék nyereményei
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Hetente 5 db 25 ezer forint értékű ajándékcsomag, mindösszesen 25 db csomag, amely tartalmaz 1
db strandtörölközőt, 1 db hűtőtáskát, 1 db strandsátort és 1 db piknik takarót, amelyet a nyertesek
lakcímre történő kézbesítéssel kapnak meg a Szervezőtől illetve Lebonyolítótó. További információ a
nyereményről jelen játékszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
Fődíj: 2 éjszakás családi pihenés a gyerekbarát Alsópáhoki Kolping Hotelben. További információ a
nyereményről a jelen játékszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

7. A nyertesek személyének meghatározása
7.1. Egy Játékos több nyereményre is jogosulttá válhat, amennyiben több promóciós terméket vásárol, és a
sorsoláson többször kerül kihúzásra.
7.2. A Szervező az érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő
számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a heti nyereményeket. A sorsolás nem nyilvános.
Minden játékhetet követően az adott héten feltöltött érvényes Pályázatok között 5 db heti nyeremény
(ajándékcsomag) kerül kisorsolásra.
Adott játékhét hétfő 00 óra 00 perctől vasárnap 23 óra 59 percig tart az alábbiak szerint:
1. promóciós hét: július 08.-14.
2. promóciós hét: július 15.-21.
3. promóciós hét: július 22.-28.
4. promóciós hét: július 29.-augusztus 04.
5. promóciós hét: augusztus 05.-31.
Az utolsó játékhét vonatkozásában a 3. pontban írtak értelemszerűen irányadóak.
A szervező fenttartja a jogot, amennyiben a heti nyereménysorsoláson kevesebb, mint 5 db érvényes
pályázat érkezik az adott promóciós héten a Játékra, az adott heti nyereményeket az utolsó heti
sorsoláson újra kisorsolásra bocsájtja.
A sorsolások időpontjai:
1.
2.
3.
4.
5.

promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019. július 17. 14 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019. július 24. 14 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019. július 31. 14 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja: 2019. augusztus 07. 14 óra 00 perc
promóciós hét sorsolásának időpontja:2019. szeptember 06. 14 óra 00 perc

A Fődíj sorsolásra az összes érvényes, a promóció időtartama alatt beküldött pályázat közül közjegyző
jelenlétében 2019. szeptember 13. péntek 09 óra 00 perckor kerül sor a 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok
tere 4/B. szám alatt. A sorsolás nem nyilvános.
7.3. A heti nyeremények, illetve a fődíj nyeremény esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a
Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként
meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak. Tartaléknyertesnek a
Szervezők által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 3 további Játékos minősül,
amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, és akik a kisorsolás sorrendjében követik
egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt

adatokból Szervezők/Lebonyolító véletlenszerűen kiválasztják a feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a
Tartaléknyerteseket. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel
meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost,
aki a Játékszabály 8.1. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
8. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
8.1. A Szervező a nyertest telefonon és e-mailben is értesíti azon a telefonszámon, illetve e-mail címen, melyet
a nyertes a regisztráció során megadott, a sorsolást követő 5 munkanapon belül, továbbá a Szervező és
Lebonyolító közzéteszi a nyertesek névsorát a promóciós honlapon.
8.2. A nyertesek ezen értesítést követő 10 napon belül kötelesek a nyereményre jogosultság ellenőrzése
céljából a számla vagy a nyugta (fent meghatározott) eredeti vagy másolati példányát a Szervező vagy
Lebonyolító részére bemutatni személyesen, postai úton, vagy emailben. A tárgynyereményt a Szervező a
nyertes által megadott lakcímre a Lebonyolító által szállíttatja ki.
8.3. A tartaléknyertes akkor válik valamely nyeremény jogosultjává, ha az adott nyeremény nyertese a
nyereményt visszautasítja, avagy, ha a nyertes részvételének érvénytelensége a sorsolást követően
bizonyosodik be, továbbá, ha a nyertessel a megadott elérhetőségein a fenti határidőn belül nem lehet felvenni
a kapcsolatot. Valamely kieső nyertes helyébe mindig a soron következő tartaléknyertes lép.
8.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele
érdekében.
8.6. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a
nyeremény átadására a fenti határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a
nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét
ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a
Játékosra nézve jogvesztő.
8.8. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről
bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Játékból. A kizárás miatt, a Szervezővel vagy Lebonyolítókkal szemben a kizárt személy semmilyen igényt
nem jogosult támasztani vagy kárigényt érvényesíteni.
8.9 A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékban visszavitt termékekre vonatkozó számlával vagy nyugtával
nem lehet részt venni. Továbbá, a Játékból kizárásra kerül – így nyertes Játékosként nyereményre sem jogosult
– az a résztvevő, aki a Játékban részvevő terméket az értékesítőnek visszaviszi, miáltal a vonatkozó számla
vagy nyugta érvénytelenítetté válik.
8.10 Szervező nyomatékosan felhívja a nyertes Játékosok figyelmét a következőkre:
Amennyiben a nyeremény átvételét követően a nyertes Játékos a számlán vagy nyugtán szereplő, Játékban
részt vett terméket az értékesítő üzlet részére – bármely okra hivatkozva – visszavétel céljából visszaviszi,
visszaküldi, vagy a Játékban részt vett termék vásárlásától eláll, úgy az a nyeremény vonatkozásában
jogvesztéssel jár, és a nyertes Játékos a nyeremény teljes összegét köteles egy összegben, a termék
visszavételétől számított 30 napon belül visszajuttatni vagy visszafizetni Szervező részére.

9. Adózási kérdések
9.1. A nyeremények után esetleges fizetendő adó összegét a Szervező viseli és fizeti.
9.2. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. A
nyeremény megszerzésének jogcímét az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem
kerül sor.
10. Vegyes rendelkezések
10.1. A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.
10.2. A részletes játékszabályzat, valamint annak adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető a Honlapon.
10.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolítását szolgáló szoftver
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősségüket kizárják.
11. Záró rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és
indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja valamennyi Játékos ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának
megtagadáshoz, valamint annak visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az,
hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való
részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a
Játékban való részvétel során vagy csalárd módon járt el.
A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar anyagi és
eljárásjogi jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek (joghatóság).
Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

1.

számú melléklet

A promócióban résztvevő boltok és webshopok listája:
Üzlet neve

Webhely

Üzlet címe

Asti Bababot

https://
www.astibababolt.h
u/

1095. Budapest,
Soroksári út 110-112.

Csipi bababolt

www.csipibababolt.hu

Tamás Szabina ev.

https://
mesefiguras.hu/

Pindurka Kft

https://pindurka.hu/

Kreatív Álom Kft

https://
gyerekagynemu.hu/

Gyapjas Dóra ev.

https://
www.kelebababolt.hu
/

Ebabacenter Kft

https://
ebabacenter.hu/

Internetplaza Kft

http://
www.babashop.hu

Gál Zoltán ev.

www.maskashop.hu

Bartherik ker Kft

https://
csipibababolt.hu/

Micimackó bababolt

Tiszaföldvár Nefelejcs
út 3

Sk-Pel Kft

Érd Budai út 28

Biri Zsolt

Nyíregyháza Móricz Zs.
24

Kovács S. Kft

Pásztó, Kishegy stny. 1

Monostoriné Tanyik
Adrienn

Nyíregyháza Játék u
14/a

2.

számú melléklet

Heti ajándékcsomag tételes listája:

Fődíj- 2 éjszakás családi pihenés a gyerekbarát Kolping Hotelben
A nyeremény vendégéjszakák 2 felnőtt és max. 2 kiskorú gyermek részére szólnak és beválthatóak
direktben a szállodánál foglalva, 2020.05.31-ig a szálloda szabad kapacitásának függvényében kiemelt
szezonon kívüli időszakban, előzetes egyeztetés után. (Kiemelt időszakok: nemzeti és egyházi ünnepek,
iskolaszünetek).
A nyeremény tartalmazza a félpanziót, szállást, élményfürdő, szaunapark, gőzfürdő és fitness terem
használatot, sportprogramokon való részvételt. A gyermekeket Bobóország játékbirodalma várja
szabadtéri kalandjátszótérrel, többszintes beltéri játszóházzal, tartalmas programokkal.
A nyeremény éjszakák ára nem tartalmazza a vacsoránál elfogyasztott italokat, fakultatív szolgáltatásokat
és az idegenforgalmi adót. Az ár részletes tartalmáról info: www.kolping.hotel.hu /Ár tartalma
menüpontban/

