Detkilométer
Játékszabályzat
A DETKI KEKSZ Édesipari Kft. (székhely: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos utca 178.,
Cg.10-09-020783; továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő a jelen
játékszabályzatban
(továbbiakban:
Szabályzat)
meghatározott
„Detkilométer”
nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A szervezés során a Tricky Communications Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi utca
12. 4. em. 3.; Cg.01-09-986422; a továbbiakban: Lebonyolító) mint lebonyolító és
adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.
I.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy ideiglenes
lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik
- betöltötték 18. életévüket, cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket
e tekintetben korlátozó vagy kizáró korlátozás alatt, rendelkeznek a magyar hatóságok
által kiállított érvényes, külföldi utazásra feljogosító igazolvánnyal, elfogadják a
Szabályzatot, valamint
- a játékidőszak alatt személyes, családi, nem kereskedelmi célra a Nyereményjátékban
részt vevő Detki termékeket vásárolnak,
- az oldalra történő regisztráció után feltöltik a Nyereményjátékban való regisztrációra
feljogosító, vásárlást igazoló blokk AP kódját és a vásárlás dátumát, illetve időpontját,
valamint
- megadják pontosan milyen, az adott vásárláshoz tartozó, jelen Nyereményjátékban
érintett terméket és hány darabot vásároltak a termékekből (továbbiakban:
Felhasználó).
A Nyereményjátékra csak a Nyereményjáték időtartama alatt a Felhasználó személyes
adatainak megadásával lehet regisztrálni. Egy AP kód csak egyetlen regisztrációban
használható fel, illetve egy vásárlást igazoló blokk csak egyetlen regisztrációban, egyetlen
alkalommal használható fel.
A Felhasználónak a blokkot meg kell őriznie annak érdekében, hogy a vásárlás valóssága,
illetve a regisztrációs jogosultság kétség esetén ellenőrizhető legyen. A Szervező és a
Lebonyolító nem a blokkot sorsolják, az önmagában a Nyereményjátékban való részvételre,
nyereményre nem jogosít, a sorsolásban nem vesz részt, a Szervező és a Lebonyolító az
online regisztrációt sorsolják. Amennyiben a Szervező vagy a Lebonyolító kéri, úgy a
Felhasználó köteles elektronikus (scannelve), illetve postai úton megküldeni a vásárlást
igazoló blokkokat a Szervező, illetve Lebonyolító részére abból a célból, hogy a regisztráció
feltételeinek teljesülését, így a nyereményre, illetve nyereményekre való jogosultságot a
Szervező, illetve a Lebonyolító ellenőrizni tudja. Ezért a Felhasználó köteles minden, a
Nyereményjátékba regisztrált blokkot megőrizni a kizárási eljárások, illetve a nyeremények
átadásának lezárultáig, de legalább 2018. július 30-ig annak érdekében, hogy a Felhasználó
nyertesként, illetve pótnyertesként való esetleges kisorsolása esetén a Szervező, illetve a
Lebonyolító ellenőrizni tudja a Felhasználó jogosultságát. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy
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a Szervező, illetve a Lebonyolító abban az esetben is bekérheti ellenőrzésre a vásárlást
igazoló blokkokat, illetve azok másolatait, ha a Felhasználó pótnyertesként került
kisorsolásra. A vásárlást igazoló blokk vagy blokkok megléte minden esetben a nyeremények
átvételének előfeltétele.
A Felhasználó felelőssége, hogy az általa a regisztráláskor megadott e-mail címre beérkező
üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.
A Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő
következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a
Felhasználók részére.
A Felhasználónak a játékidőszak lejárta előtt, a Nyereményjátékban való részvételhez
regisztrálnia kell a honlapon. A játékidőszak meghosszabbítására nincs mód. A Felhasználó a
megadott játékidőszakon belül töltheti fel adatait és kódját a Nyereményjátékba való
regisztrációhoz. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
Felhasználó a Nyereményjátékban azonosító okmányban (így elsősorban személyi
igazolványban) található teljes névvel regisztrálhat.
A Nyereményjátékban a kijavítással sem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy
nevében más személy.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, továbbá a N-U-R Kft.
(Neckermann) és a BTDM Kft. (BestStuff) alkalmazottai, valamint ezen személyek a Ptk. 8:1.
§ 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a
Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a
szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.
II.

Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama: 2018. március 12. 10:00-tól 2018. május 31. 23:59-ig (a jelen
szabályzatban: játékidőszak).
A heti nyeremények számítása keretében egy hét a játékidőszak minden hetének hétfőjén
0:00-kor indul, az első hét kivételével, ami a játékidőszakra tekintettel reggel 10:00-kor indul
és vasárnap 23:59-kor ér véget, kivéve az utolsó hetet, ami a játékidőszakra tekintettel 2018.
május 31. 23:59-kor zárul (a továbbiakban: játékhét).
A heti nyeremények kisorsolására, illetve az eredmények kihirdetésére minden játékhetet
követően kerül sor a IV. pontban jelzett időpontokban.
III.

A Nyereményjáték menete

A Felhasználó a www.detkilometer.hu weboldalon az általános játékleírás elolvasása után
regisztrálhat a nyereményjátékra az ott megjelölt személyes adatai megadásával (így akár
Facebook fiókkal, akár e-mail címmel) és a jelen Szabályzat elfogadásával. A regisztrálással a
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Felhasználó a jelen Szabályzatot és az abban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot
kifejezetten elfogadja. Egy Felhasználó csak egy regisztrációval rendelkezhet.
Regisztráció után a Nyereményjátékban részt vevő termékek vásárlásával, a vásárlást igazoló
blokk AP kódjának, az adott blokkhoz tartozó, jelen Nyereményjátékban résztvevő,
megvásárolt termék(ek) megnevezésével és számával, valamint a vásárlás időpontjának
megadásával tud a Felhasználó ún. „Detkilométereket” gyűjteni a weboldal „Kódfeltöltés”
menüpontja alatt. Egy AP kód, illetve egy termék vásárlása csak egyszer tölthető fel.
A Nyereményjátékban csak a játékidőszak alatt vásárolt termékek és blokkok (AP kódok)
tölthetőek fel, illetve jogosítanak Detkilométerek gyűjtésére.
A Nyereményjátékban az 1. számú mellékletben felsorolt kiszerelésű és megnevezésű
termékek vesznek részt. Ezekhez a termékekhez az alábbi Detkilométerek tartoznak:
1. kategória: minden egyes Detki KexChips 3000 Detkilométert ér;
2. kategória: minden egyes Detki Kréker, Detki Mini Karika, Detki Crunchy, Detki
Mese linzer, Detki cukormentes Édes, Detki cukormentes Cookies) 2000
Detkilométert ér;
3. kategória: minden egyes Detki Zabálom és Detki Terefere 1000 Detkilométert ér.
A megjelölt termékek a vásárlás helyétől függetlenül részt vehetnek a Nyereményjátékban,
amennyiben a vonatkozó blokk teljesíti a Nyereményjátékban meghatározott feltételeket. Így
különösen a Nyereményjátékban csak olyan blokk használható fel, amely:
a) rendelkezik AP kóddal;
b) jól olvasható;
c) egyértelműen feltünteti a megvásárolt, a Nyereményjátékban részt vevő termékeket
azok megfelelő megnevezésével, mennyiségével.
A feltöltésért a rendszer automatikusan jóváírja a Detkilométereket a Felhasználó profiljában,
amivel egy repülőgép indul útnak. A repülő az adott Detkilométereket megtéve halad a
legtávolabbi úti cél irányába, vagyis a Seychelle-szigetek felé.
A Nyereményjátékban a három úti cél egyben a főnyereményeket is szimbolizálja. Az
állomások eléréséhez, valamint az úti célok megnyeréséhez, az alábbi mennyiségű
Detkilométer összegyűjtése szükséges:
Amszterdam:
1500 Detkilométer
Kanári-szigetek:
4500 Detkilométer
Seychelle-szigetek: 7000 Detkilométer
A játékos az adott úti célt elérve választhat, hogy tovább halad a következő, értékesebb úti cél
irányába, vagy leszáll az adott ponton, és új repülőt indít. Erről a Felhasználó mindig az adott
cél elérésénél dönthet.
Minél többször száll le a játékos az adott úti célra, annál nagyobb az esélye a nyeremény
megnyerésére.
Pályázni csak az elért úti célra lehet, tehát ha a repülő nem szállt le az adott állomáson, nem
jogosult az adott úticélhoz tartozó sorsoláson való részvételre. Ha például a játékos
Amszterdamot elérve, majd azt elhagyva a Kanári-szigetek felé haladt tovább, de a játékidő
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végén még nem érte el a Kanári-szigeteki állomást, csak az amszterdami nyeremény
sorsolásán vehet részt.
Ha a játékos eléri a legtávolabbi, vagyis a Seychelle-szigeteki állomást és nem került
felhasználásra az összes Detkilométere, a megmaradt Detkilométerek nem vesznek el, a
rendszer automatikusan új repülőt indít.
A két állomás között tartózkodó repülők tovább mehetnek amennyiben újabb Detki termékek
regisztrációjáért járó Detkilométerek kerülnek jóváírásra. Detkilométereket gyűjteni egészen a
játékidőszak végéig lehet, ez után az időpont után a Nyereményjáték lezárul, nem lehet
Detkilométereket gyűjteni és csak a már korábban elért úti célok vesznek részt a sorsoláson.
A Felhasználó a weboldal „Profilom” menüpontja alatt tájékozódhat az összegyűjtött
Detkilométereinek számáról és az elért úticélokról, illetve arról, hogy adott úticélért hányszor
vesz rész a soroláson.
A játékidőszak alatt a Szervező, illetve a Lebonyolító hetente 1 db American Tourister
kabinbőröndöt, 1 db Philips fejhallgatót, 3 db Lazy Bag matracot és 5 db Detki
ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között a Felhasználók között, akik az adott játékhéten a
Nyereményjátékban résztvevő Detki termékeket töltenek fel a jelen Szabályzatnak
megfelelően, függetlenül attól, hogy az adott Felhasználó elérte-e bármelyik főnyeremény
állomását.
IV.

Sorsolás

A nyeremények sorsolását a Lebonyolító számítógépes algoritmus segítségével
véletlenszerűen végzi. A Lebonyolító a főnyeremények sorsolásához közjegyzőt vesz
igénybe.
A heti nyeremények kisorsolására az alábbi napokon fog sor kerülni:
1. sorsolás: 2018. március 19.
2. sorsolás: 2018. március 26.
3. sorsolás: 2018. április 3.
4. sorsolás: 2018. április 9.
5. sorsolás: 2018. április 16.
6. sorsolás: 2018. április 23.
7. sorsolás: 2018. május 2.
8. sorsolás: 2018. május 7.
9. sorsolás: 2018. május 14.
10. sorsolás: 2018. május 22.
11. sorsolás: 2018. május 28.
12. sorsolás: 2018. június 1.
A főnyeremények kisorsolásának és az eredményhirdetésnek az időpontja: 2018. június 7.
A Szervező, illetve a Lebonyolító a nyertes Felhasználót, illetve felhasználókat az adott
sorsolást követően legkésőbb 1 héten belül értesítik.
A Nyereményjátékban a Szervező, illetve a Lebonyolító minden nyereményre megfelelő
számú nyertest hirdet ki a Felhasználók közül. Egy Felhasználó legfeljebb egy
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főnyereményre, illetve hetente egy heti nyereményre sorsolható ki. Ha a Felhasználó több
nyereményre kerülne kisorsolásra, akkor az időben először kisorsolt nyereményre lesz
jogosult. A nyertesek külön jogosultak nyereményre, valamint kiválasztásuk is egymástól
függetlenül történik.
A nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy erre mégsem lenne jogosult, úgy helyére Szervező, illetve Lebonyolító
által esetlegesen kisorsolt második, illetve további helyen pótlólag esetlegesen kisorsolt
Felhasználó lép.
Amennyiben a nyertes Felhasználó helyett bármilyen okból pótnyertes kihirdetése válik
szükségessé, úgy erről a Szervező, illetve Lebonyolító a Felhasználókat a Nyereményjáték
oldalán keresztül értesítik. Az értesítésben a Szervező, illetve a Lebonyolító megfelelő
határidőt tűz ki.
A Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a pótnyerteseket akár az eredeti nyertesek
kisorsolásával egy időben, akár szükség esetén sorsolni, azonban közzétételükre csak abban
az esetben kerül sor, ha az adott nyereménnyel nyertes Felhasználó kizárásra kerül a
Nyereményjátékból.
V.

Nyeremények

A Szervező, illetve Lebonyolító az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
3 főnyeremény:
- 1 db utazás Amszterdamba 2 fő részére (3 éj, félpanziós ellátással)
- 1 db utazás a Kanári-szigetekre 2 fő részére (7 éj, félpanziós ellátással)
- 1 db utazás a Seychelle-szigetekre 2 fő részére (7 éj, all-inclusive ellátással)
Heti nyeremények:
- hetente 1 db American Tourister kabinbőrönd
- hetente 1 db Philips fejhallgató
- hetente 3 db Lazy Bag matrac
- hetente 5 db Detki ajándékcsomag
A Szervező, illetve a Lebonyolító a nyeremények változtatásának jogát fenntartja. A
Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy bármely jóvátétel vagy kártérítési
kötelezettség nélkül bármikor megváltoztassa a nyeremények tartalmát.
1) Főnyeremények
A főnyeremények azok között a Felhasználók között kerülnek kisorsolásra, akik elég
Detkilométert gyűjtöttek össze ahhoz, hogy elérjék a kívánt úticélt és ki is választották azt,
azaz nem folytatták az utat. Amennyiben egy Felhasználó többször is kiválasztotta ugyanazt
az úticélt, úgy minden egyes kiválasztása külön-külön indul a nyereményért.
Az egyes főnyeremények kizárólag a következőket tartalmazzák:
a) Amszterdami nyereményút 1 db, legfeljebb 2 fő (ebből legalább 1 fő cselekvőképes
felnőtt és legfeljebb 1 fő 18 éven aluli kiskorú) részére tartalmazza 3 éjszakára szóló
szállás a Szervező által kiválasztott, 4 csillagos kategóriájú, Neckermann által
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szervezett szálláshelyen, a Budapestről a szálláshelyre, valamint vissza történő utazás
– menetrendszerinti repülőjárat, valamint Amszterdamban transzfer a repülőtér és a
szálloda között –, valamint félpanziós ellátás költségeit. Ezen főnyeremény
beváltására, így utazásra csak 2018. június 1. és 2019. augusztus 31. (kivéve kiemelt
időszakok) között kerülhet sor úgy, hogy az oda- és a visszaútnak is ezen időszakra
kell esnie.
b) Kanári-szigeteki nyereményút 1 db, legfeljebb 2 fő (ebből legalább 1 fő cselekvőképes
felnőtt és legfeljebb 1 fő 18 éven aluli kiskorú) részére tartalmazza 7 éjszakára szóló
szállás a Szervező által kiválasztott, 4 csillagos kategóriájú, Neckermann által
szervezett szálláshelyen, a Budapestről a szálláshelyre, valamint vissza történő utazás
– Kanári-szigeteken transzfer a repülőtér és a szálloda között –, valamint félpanziós
ellátás költségeit. Ezen főnyeremény beváltására, így utazásra csak 2018. június 1. és
2019. szeptember 30. (kivéve kiemelt időszakok) között kerülhet sor úgy, hogy az
oda- és a visszaútnak is ezen időszakra kell esnie.
c) Seychelle-szigeteki nyereményút 1 db, legfeljebb 2 fő (ebből legalább 1 fő
cselekvőképes felnőtt és legfeljebb 1 fő 18 éven aluli kiskorú) részére tartalmazza 7
éjszakára szóló szállás a Szervező által kiválasztott, 4 csillagos kategóriájú,
Neckermann által szervezett szálláshelyen, a Budapestről a szálláshelyre, valamint
vissza történő utazás – Seychelle-szigeteken transzfer a repülőtér és a szálloda között
–, valamint all inclusive ellátás költségeit. Ezen főnyeremény beváltására, így utazásra
csak 2018. június 1. és 2019. szeptember 30. (kivéve kiemelt időszakok) között
kerülhet sor úgy, hogy az oda- és a visszaútnak is ezen időszakra kell esnie.
A fent megjelölteken kívül fődíjjal, illetve annak beváltásával kapcsolatos bármilyen egyéb
költség, kötelezettség vagy igénybe vehető szolgáltatás díja (így különösen, de nem
kizárólagosan storno vagy utazási biztosítás) a fődíjra kisorsolt nyertes Felhasználót terheli.
Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a főnyeremények beváltására az utazások szervezőjével,
a N-U-R Kft.-vel (Neckermann) történő közös szervezésben kerül sor úgy, hogy az utazás
konkrét időpontját, valamint egyéb feltételeit a főnyereménnyel nyertes Felhasználó
közvetlenül a Neckermannal, mint az utazás szervezőjével egyezteti.
A Felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy rendelkezzen a magyar hatóságok által
kiállított érvényes, külföldi utazásra feljogosító igazolvánnyal.
2) Heti nyeremények
A heti nyeremények sorsolásában azok a Felhasználók vehetnek részt, akik az adott
játékhéten a Nyereményjátékban résztvevő Detki terméket töltenek fel a jelen Szabályzatnak
megfelelően, függetlenül attól, hogy az adott Felhasználó elérte-e bármelyik főnyeremény
állomását, illetve, hogy a Felhasználó hány Detkilométert töltött fel. A Felhasználó általi
feltöltés csak az időpont alapján kerül sorsolásra, minden egyes feltöltés külön-külön kerül
kisorsolásra az adott játékhéten.
Az egyes heti nyeremények a következőket tartalmazzák:
a) American Tourister utazó bőrönd leírása:
- American Tourister kabinbőrönd HEROLITE LIFESTYLE 40X55X20 42L 1,6KG
textil 2 kerekű bőrönd 55/20
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b) Philips fejhallgató leírása:
- Philips SHL5605PP fejhallgató, lila
c) Lazy Bag matrac leírása:
- Lazy Bag pumpa nélkül felfújható matrac. A felfújásához nem szükséges pumpa.
- 240 x 75 cm / összehajtva: 35 x 18 cm / 115 kg-ot bír el.
d) Detki ajándékcsomag tartalma:
Termék megnevezés

VI.

Súly (g)

Mennyiség

DETKI KEXCHIPS

75

1 db

DETKI KRÉKER

100

1 db

DETKI KRÉKER GYEREKEKNEK

100

1 db

MESE MÉZES linzer

200

1 db

MINI KARIKA

150

1 db

ZAB-ÁLOM

180

1 db

ÁLLATFIGURÁS KEKSZ

140

1 db

CUKORMENTES COOKIES

150

1db

TERE-FERE

180

1 db

A nyeremény átvétele

A nyertesek a regisztrációkor megadott e-mail címen kerülnek értesítésre. Az e-mail cím
helyes megadásáért a Felhasználó vállalja a felelősséget. A nyertes Felhasználók a nyeremény
átadásához szükséges adataikat (így különösen postázási cím, telefonszám) e-mail formájában
adják meg.
Továbbá a nyertes Felhasználók nevét és lakcímének települését a Szervező, illetve a
Lebonyolító a Nyereményjáték weboldalának „Nyertesek” menüpontjában is közzéteszi. Jelen
Szabályzat elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ezen adatok közzétételéhez.
Az e-mailben kiértesített, főnyeremények valamelyikével győztes Felhasználók kötelesek
legkésőbb 2018. június 30-ig felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval,
valamint megküldeni a Szervező, illetve a Lebonyolító által kért adatokat, illetve a
vásárlásokat igazoló blokkok másolatát az info@detkilometer.hu címre. A Szervező, illetve a
Lebonyolító a másolat megküldésétől függetlenül jogosult bekérni az eredeti blokkot is, amit
a Felhasználó köteles megküldeni. E határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén a
Felhasználó elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező és a Lebonyolító
kifejezetten kizárják a Felhasználó mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségüket.
Az e-mailben kiértesített, heti nyeremények valamelyikével győztes Felhasználók kötelesek
legkésőbb az adott játékhétre vonatkozó eredményhirdetéstől számított 14 napon belül
felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval, valamint megküldeni a
Szervező, illetve a Lebonyolító által kért adatokat, illetve a vásárlásokat igazoló blokkok
másolatát. E határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén a Felhasználó elveszti jogosultságát
nyereményének átvételére, a Szervező és a Lebonyolító kifejezetten kizárják a Felhasználó
mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségüket.
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A heti nyereményeket a Szervező, illetve a Lebonyolító szerzi be. A főnyereményekkel
kapcsolatban az utazás szervezését a Neckermann vállalja, a Szervező, illetve a Lebonyolító
szükség szerint egyezteti a Felhasználóval a nyeremény átvételének előfeltételeit.
Amennyiben szükséges, úgy a Szervező, illetve a Lebonyolító írásban egyeztet a
Felhasználóval a nyeremény átadásával kapcsolatban.
A Szervező, illetve a Lebonyolító a heti nyereménnyel nyertes Felhasználók számára a heti
nyereményeket postai úton (postaszolgálat, futár, vagy más, ezeknek megfelelő módon)
juttatja el a Felhasználó által egyeztetés során megadott levelezési címre. A heti nyeremények
a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 4 héten belül kerülnek feladásra.
A Szervező, illetve a Lebonyolító a főnyereményeket a nyertes Felhasználók számára
személyes átadás keretében, a Szervező által megjelölt helyen és időpontban adja át.
A nyertes Felhasználó köteles továbbá megadni a Szervező, illetve a Lebonyolító által kért, a
nyeremény átvételéhez, kiküldéséhez, illetve beszerzéséhez szükséges személyes adatait.
Amennyiben ezt a nyertes Felhasználó megtagadja, illetve kellő időben nem bocsátja a
Szervező, illetve a Lebonyolító rendelkezésére, úgy a Szervező, illetve a Lebonyolító
jogosultak kizárni a Felhasználót a Nyereményjátékból, a nyertes Felhasználó nyereményre,
illetve megtérítésre nem tarthat igényt. A személyes adatok helyes megadásáért a nyertes
Felhasználó vállalja a felelősséget.
A nyereményre kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben a
Felhasználó erre mégsem lenne jogosult – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a
Felhasználó nem veszi fel a kapcsolatot határidőben a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval –,
úgy helyére a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult, de nem köteles más Felhasználót
nyertesként kihirdetni.
A Szervező, illetve a Lebonyolító a főnyeremények beváltásának részleteiről – így különösen
az utazásra igénybe vehető időpontokról és szállásokról – kölcsönösen egyeztetnek a
Felhasználóval úgy, hogy az utazás megszervezésére és pontos időpontjának meghatározására
a Felhasználó a Neckermannal jogosult. Amennyiben a Felhasználó a beváltásra felajánlott
lehetőségek valamelyikét, illetve bármelyikét nem tudja elfogadni, úgy elveszti jogosultságát
a főnyeremény beváltására. A jelen pont szerinti esetekben a Szervező és a Lebonyolító nem
kötelesek megtéríteni a nyertes Felhasználó kárát, illetve költségeit.
Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében olyanképpen korlátozott, hogy az a
nyeremény átvételében semmilyen módon sem korlátozza – így pl. cselekvőképességének
korlátozása más ügycsoportokra vonatkozik –, úgy cselekvőképességének korlátozására
tekintettel a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére
csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Szervező, illetve a lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy egy másik Felhasználót
sorsoljon és hirdessenek ki nyertesként, ha az eredetileg értesített nyertes Felhasználó nem
teljesíti a jelen Szabályzatban foglalt bármely kötelezettségét, vagy megsérti a jelen
Szabályzatban foglaltakat.
A nyeremények másra nem ruházhatóak át, és készpénzre sem válthatóak át.
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A Szervező, illetve a Lebonyolító a nyertes Felhasználók nevét (fődíj esetén az átadásról
készült képfelvételt és videofilmet is) a Nyereményjáték lezárását követően, minden további
kitétel és ellenszolgáltatás nélkül közzétehetik, amelyhez a Felhasználó a Nyereményjátékban
való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.
VII.

Szabályzat módosítása

A Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor,
indokolás, kártérítési vagy jóvátételi kötelezettség nélkül módosítsa. A Szabályzat
módosításáról a Szervező, illetve a Lebonyolító a detkilometer.hu oldalon keresztül értesíti a
Felhasználókat.
VIII.

Kizárás

A Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel,
kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, és/vagy feltöltött blokkot a
Nyereményjátékból:
- aki nem volt, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így
különösen, ha a regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt
követelményeknek (így többek között, ha nem rendelkezik Magyarországon
bejelentett lakcímmel vagy ha a Nyereményjáték megindulása előtt nem töltötte be
18. életévét), vagy jogszabályt sért;
- aki a megfelelő termékek megvásárlását, illetve a vásárlás idejét nem tudja
megfelelően igazolni – így különösen nem küldi meg a blokkot vagy a megküldött
blokk nem a jelen Szabályzat szerinti termékek megvásárlását, illetve annak
időpontját igazolja, vagy a megküldött blokk egyébként, bármilyen okból a
Szervező, illetve a Lebonyolító szerint nem alkalmas a jogosultság ellenőrzésére;
- aki olyan blokkot tölt fel, ami akár általa, akár más által is felhasználásra került a
Nyereményjátékban, továbbá aki hibás blokkot tölt fel, illetve erre nézve alapos
gyanú merül fel;
- aki a Szervező, a Lebonyolító, a Neckermann, illetve a BestStuff alkalmazottja,
valamint ezen személyek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
- amennyiben a főnyeremény beváltására a felajánlott feltételeket (így különösen az
utazási időpontokat és/vagy szálláslehetőséget), illetve azok valamelyikét nem tudja
elfogadni;
- a főnyeremény tekintetében az, aki nem jogosult beváltani a főnyereményt, így
különösen akkor, ha nem jogosult az utazásra;
- a főnyeremény tekintetében az, aki az e-mailes egyeztetés alapján nem tud részt
venni főnyereményének beváltásán;
- aki bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit,
vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát,
és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- aki személyes adatait, valamint a Szervező, illetve Lebonyolító által kért
információkat (beleértve, de nem kizárólagosan az AP kódot, blokkot, illetve annak
másolatát), illetve nyilatkozatokat hibásan, megtévesztően, illetve egyáltalán nem
adta meg;
- aki bármilyen módon megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;
- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező, illetve a
Lebonyolító részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a
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-

Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt
jogosítson nyereményre, illetve adatait úgy adja meg, hogy több nyereményre is
jogosítsa magát vagy más személyt, valamint ha ezekre nézve alapos gyanú merül
fel;
aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, illetve a
Lebonyolítóval;
akit a Szervező, illetve a Lebonyolító egyéb okból jónak látnak kizárni, így
különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel sérti a
Szervező, illetve a Lebonyolító jogos gazdasági érdekeit;
a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb esetben.

A Felhasználó által megküldött blokk különösen nem alkalmas az azonosításra, illetve nem
jogosít regisztrációra, ha azon nem található, illetve nem megfelelően olvasható az AP kód,
valamint nem azonosítható be minden kétséget kizáróan, hogy a megküldő milyen, a
Nyereményjátékban szereplő terméket vásárolt. Amennyiben a blokk adataiból nem
állapítható meg a termékek mennyisége, úgy a Szervező, illetve a Lebonyolító saját
hatáskörében jogosult dönteni arról, hogy a megküldött blokkot kizárja a Nyereményjátékból,
vagy, hogy azt mekkora mennyiségként veszi figyelembe. A Felhasználó felelőssége és
kötelezettsége, hogy a blokkokat a Nyereményjáték időtartama alatt, valamint azt követően is
a szükséges ideig megfelelő állapotban, sértetlenül és jól olvashatóan megőrizze. Így a
Szervező, illetve a Lebonyolító különösen nem köteles elfogadni gyűjtőblokkot,
megrongálódott, illetve hiányos blokkot, valamint olyan blokkot sem, amin valamely oknál
fogva – így akár, de nem kizárólagosan vízkár vagy fizikai sérülés miatt, akár azért, mert az
ezen kód nélkül került kiállításra – nem található AP kód.
A Felhasználónak a vásárlás időpontjában ellenőriznie kell, hogy a kapott blokk hiánytalanul
tartalmazza-e a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatokat. Amennyiben a
szükséges adatok tekintetében hiányosságot észlel, úgy a vásárlás helyszínén kérje a hiányzó
adatok feltüntetését. A Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában hiányos
adatokkal rendelkező vagy nem a Nyereményjátékban foglaltakkal azonos adatokat
tartalmazó, illetve sérült vagy olvashatatlan blokkot elfogadni, valamint nem áll módjában azt
kijavítani, illetve a Felhasználó helyett vagy nevében kijavíttatni.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt a már átadott
nyereményre, illetve amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező,
illetve a Lebonyolító tudomására, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a
Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak, valamint köteles a Szervezőnek, valamint a
Lebonyolítónak a kizárással kapcsolatban felmerült minden költségé, illetve kárát megtéríteni.
A Szervező, valamint a Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt
Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként,
de erre nem kötelezhetőek.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve
információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító a lehetőségeikhez
képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra
jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett
észrevételeket, információkat a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában
figyelembe venni.
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A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt bármilyen kártérítésre, illetve megtérítésre.
A tisztességtelen magatartást tanúsító Felhasználó, illetve kizárt Felhasználó köteles
megtéríteni minden olyan kárt, amit ezekkel összefüggésben a Szervezőnek, illetve a
Lebonyolítónak okozott.
A Szervező, illetve a Lebonyolító attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra
okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után
merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2018.
augusztus 31-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek, valamint a Lebonyolítónak
nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
IX.

A Szervező, valamint a Lebonyolító felelőssége

A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő
következményekért.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező és a Lebonyolító nem szavatolják a
Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték
felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező és a Lebonyolító a Nyereményjáték,
valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési
problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek.
A Szervező és a Lebonyolító kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a
Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott
szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében – figyelemmel azok
ingyenességére – különösen nem vállalnak sem szavatosságot, sem jótállást, valamint
kizárnak minden kártérítési vagy megtérítési igényt.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a nyeremények beváltásáért, így
különösen azért, ha a nyertes Felhasználó bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni az
utazáson a meghatározott időpontban. A Szervező és a Lebonyolító különösen nem
biztosítanak lehetőséget arra, hogy a meghatározottól eltérő időpontban biztosítsanak utazási
lehetőséget a nyertes Felhasználó számára, valamint nem kötelesek ennek ellenértékét
megtéríteni a Felhasználónak.
A Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak
alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező, illetve a Lebonyolító a
Nyereményjáték honlapján tájékoztatja a Felhasználókat.
X.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a
Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező, illetve a Lebonyolító által kért adatainak
szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
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A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének)
megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervező (mint adatkezelő) és a Lebonyolító (mint adatfeldolgozó)
az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelik a
Felhasználó alábbi személyes adatait, míg a megajándékozott címzetteknek a Felhasználó
által megadott alábbi személyes adatait az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezelik a
Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremények átadása érdekében:
- név,
- e-mail cím,
- lakcím,
- levelezési cím,
- születési idő,
- Facebook azonosító, illetve
- telefonszám.
A Felhasználónak opcionálisan lehetősége van arra is, hogy feliratkozzon hírlevélre. A
hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek. A
Nyereményjáték során a Szervező, valamint a BTDM Kft. (8600 Siófok, Zrínyi Miklós utca
31.; Cg.: 14-09-310300; a jelen Szabályzatban: BestStuff) és a N-U-R Neckermann-utazás
Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; Cg.01-09-263181; a jelen
Szabályzatban: Neckermann) a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján
kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó
ehhez hozzájárult annak érdekében, hogy a Szervező, a BestStuff, illetve a Neckermann a
Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel
kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:
- név, illetve
- e-mail cím.
Az adatokat kizárólag a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak a Nyereményjáték
lebonyolításáért, nyeremények kisorsolásáért és átadásáért, valamint a hírlevelek esetében a
Szervezőnek, Lebonyolítónak, BestStuffnak, illetve a Neckermannak a hírlevelek kiküldéséért
felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a
nyereményjáték esetében a cél megvalósulásáig, míg a hírlevél esetében a hozzájárulás
visszavonásáig tart.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve
adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül
megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben
biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban meghatározott
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tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a
jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.
Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval,
vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt
adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a
Nyereményjátékból való kizárásához vezet.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel – amennyiben ehhez
hozzájárult – a Felhasználó kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó
részére a Szervező, a Lebonyolító, a BestStuff, illetve a Neckermann hírlevelet, valamint
termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat küldjenek.
Hozzájárulását a Felhasználó bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló
nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi
elérhetőségeken jelentheti be:
- Szervező e-mail címe: detkikeksz@detkikeksz.hu
- Szervező levelezési címe: 3273 Halmajugra, Kossuth L. út 178.
- BestStuff e-mail címe: hello@beststuff.hu
- BestStuff levelezési címe: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 16.
- Neckermann e-mail címe: nur@neckermann.hu
- Neckermann levelezési címe: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.
Adatkezelési nyilvántartási szám a Nyereményjáték lebonyolítása céljából: NAIH115732/2017
Adatkezelési nyilvántartási szám a Szervező hírlevelének kiküldése céljából: NAIH115733/2017
Adatkezelési nyilvántartási szám a BestStuff hírlevelének kiküldése céljából: NAIH92804/2016
Adatkezelési nyilvántartási szám a Neckermann hírlevelének kiküldése céljából: NAIH58910/2012
Szervező adatvédelmi nyilatkozata elérhető a http://detkikeksz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
weboldalon.
Neckermann adatvédelmi nyilatkozata elérhető a http://www.neckermann.hu/adatvedelem
weboldalon.
BestStuff adatvédelmi nyilatkozata elérhető https://www.beststuff.hu/Adatvedelminyilatkozat weboldalon.
XI.

Egyéb rendelkezések
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Amennyiben a Felhasználó cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének
e Nyereményjáték tekintetben korlátozó, illetve kizáró korlátozás alatt, úgy a
Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.
A Felhasználó köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervező és a Lebonyolító kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik
kizárólagos illetékességgel.
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1.számú melléklet
– a Nyereményjátékban részt vevő termékek listája –
Termék megnevezés

Súly (g)

Egyedi EAN kód

MINI KARIKA fahéjas

150

5997380351271

2 000

MINI KARIKA kakaós

150

5997380351288

2 000

MESE MÉZES linzer almakockával és fahéjjal

160

5997380362673

2 000

MESE MÉZES linzer kakaós bevonómasszával félig mártva

200

5997380362727

2 000

MESE MÉZES linzer kakaós tejbevonómasszával félig mártva

200

5997380362666

2 000

MESE MÉZES linzer narancsdarabokkal és gyömbérrel

160

5997380362697

2 000

ZAB-ÁLOM zabpelyhes almás omlós keksz

180

5997380350779

1 000

ZAB-ÁLOM zabpelyhes erdei gyümölcsös omlós keksz

180

5997380350762

1 000

ZAB-ÁLOM zabpelyhes meggyes omlós keksz

180

5997380350809

1 000

ZAB-ÁLOM zabpelyhes omlós keksz

180

5997380350786

1 000

TERE-FERE omlós édes keksz

180

5997380360112

1 000

TERE-FERE omlós kakaós keksz

180

5997380360129

1 000

TERE-FERE omlós kókuszos keksz

180

5997380360136

1 000

TERE-FERE omlós mézes keksz

180

5997380360259

1 000

150g

5997380351387

1 000

KRÉKER hagymás-tejfölös ízű

100

5997380351257

2 000

KRÉKER sajtos ízű

100

5997380351233

2 000

KRÉKER tengeri sós

100

5997380351172

2 000

KRÉKER GYEREKEKNEK pizzás ízű

100

5997380351196

2 000

KRÉKER GYEREKEKNEK sajtos ízű

100

5997380351189

2 000

KEXCHIPS hagymás-tejfölös ízű burgonyás chips

75

5997380351219

3 000

KEXCHIPS sajtos ízű burgonyás chips

75

5997380351202

3 000

KEXCHIPS tengeri sós ízű burgonyás chips (kifutó termék)

75

5997380351226

3 000

KEXCHIPS sonkás ízű burgonyás chips - Új

75

5997380351950

3 000

COCO CRUNCHY kókuszos teasütemény kakaós étbevonómasszával félig mártva

150

5997380351004

2 000

FRUITY CRUNCHY erdei gyümölcsös teasütemény kakaós étbevonómasszával félig mártva

150

5997380351011

2 000

ÉDES cukormentes édes omlós keksz - Új

200g

5997380360327

2 000

ÉDES cukormentes kakaós omlós keksz - Új

180g

5997380360334

2 000

ÉDES cukormentes kókuszos omlós keksz - Új

180g

5997380360341

2 000

COOKIES cukormentes édes omlós keksz csokoládédarabokkal - Új

130g

5997380360303

2 000

COOKIES cukormentes kakaós omlós keksz csokoládédarabokkal - Új

130g

5997380360310

2 000

TERE-FERE omlós keksz csokidarabokkal - ÚJ
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