Játékszabályzat
A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., továbbiakban:
„Közös kedvenceink” címmel nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez.

„Szervező”)

A játék időtartama
Feltöltés: 2022. 01. 12. 10:00 – 2022. 02. 06. 23:59
Sorsolás és nyertesek értesítése: 2022. 02. 16.-ig.

Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező, természetes személy, aki a
részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan
cselekvőképes a nyeremény átvételére a gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a
gondnoka egyedül jogosult.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Szervező szerződéses partnerének a
Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58. Cg.: 01 09 864793) alkalmazottai, valamint
ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett
személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi
jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl.
hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt akár Szervező által feltételezhetően (gyanú) - vagy az Alkotások sértik vagy korlátozzák más harmadik
személy jogát – különösen, de nem kizárólagosan szerzői jogát. Szintén kizárható a Játékból az, aki
harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül)
illetve az a Játékos, akinek az Alkotása vulgáris, diszkriminatív, politikai vagy egyéb módon sértő
irányultságot sugall. E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket,
automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők
kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék menete
A Játék egy microsite-on keresztül történik, ahol a Játékosnak a Játékszabályzat és az Adatkezelési
szabályzat elfogadását követően szükséges a regisztráció során a Játékos felhasználónevének,
érvényes e-mail címének, valamint egy jelszó megadása. Ezután a Játékos e-mailben erősíti meg a
regisztrációját. A belépés után a Játékosnak lehetősége nyílik részt venni a Játékban. A Játékosnak
emellett lehetősége van feliratkozni a Lidl hírlevelére is, ez azonban nem feltétele a Játékon való
részvételnek (opcionális).
A Játék során a Játékosoknak a https://lidljatek.hu/kedvenceink/ oldalon elérhető microsite-ra kell
feltölteniük egy fotót kedvenc Lidl termékükről. A feltöltés során meg kell adniuk a termék nevét,
valamint írni hozzá egy rövid ajánlást, melyben kifejtik, miért szeretik ezt a terméket.

FONTOS! A beküldött fényképek nem tartalmazhatnak képmást és/vagy egyéb személyes adatot.
Egy Játékos a játék során maximum 3 különböző kedvenc Lidl termékét töltheti fel. Ebben az esetben
a Játékos neve háromszor kerül fel a nyertes kisorsolására váró listára.

Nyertesek, sorsolás
A Szervező szerződéses partnere a Játék lezárta utána, azon regisztrált Játékosok között
véletlenszerűen sorsol, akik legalább 1 kedvenc Lidl terméküket felöltötték a Játék során. Akik több
képet töltöttek, többször kerülnek fel a listára is.
Nyeremények
A legalább 1 darab kedvenc Lidl terméket a microsite-ra maradéktalanul (fotó, terméknév és ajánlás)
feltöltő Játékosok között:
•
•

5 darab 100.000 Forint értékű Lidl Utalványkártyát
és 50 db 10.000 Forint értékű Lidl Utalványkártyát

sorsol ki a Szervező, melyet a kisorsolt nyerteseknek Szervező partnere juttat el. Az átadás tényleges
lebonyolítása Felek további egyeztetése szerint valósul meg (pl. futárszolgálat, posta).

Nyertesek értesítése
A nyerteseket a nyilvános eredményhirdetés előtt a regisztrációkor megadott e-mail címen a Szervező,
illetve Szervező partnere értesíti, és tájékoztatja a további adatszolgáltatásról/adategyeztető
tevékenységek szükségességéről személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, lakcím) és
a nyertes nevének nyilvánosságra hozataláról.
A nyerteseknek 15 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy visszaigazoljanak a tájékoztató e-mailben
írtaknak megfelelően.
Ha a nyertesek a fenti adatszolgáltatásnak nem tesznek eleget, akkor a nyertesek elveszítik a
jogosultságukat a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező szerződéses partnere új nyertest sorsol.
A pótnyertesekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesekre.
A sorsolást követően a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott felhasználónevét közzéteszi a
játék microsite-ján legkésőbb 2022. 02. 20.-ig.

Felelősség kizárása
A microsite működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és
Partnere az alkalmazás folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és
Partnere az alkalmazás működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A
Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes
hálózati kimaradásért.
A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő
hátrányokért.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás
nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a
lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a
hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.
Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti
a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes,
hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés
és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A
Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Nyereményjátékhoz tartozó microsite-ról letölthető.
A Szervező a játékosok regisztrációkor megadott e-mail címére a játék ideje alatt, kizárólag a játékkal
kapcsolatos információkról emlékeztető e-mailt küldhet.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a
jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a
körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő
szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Budapest, 2022. 01. 12.

