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A „Fizesd számládat MasterCarddal és nyerj!” promóció 

részvételi feltételei és játékszabályzata 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a promóció szabályzatát a kedvezmény igénybe vétele előtt! 

A „Fizesd számládat MasterCarddal és nyerj!” promóciót (a továbbiakban: Promóció vagy 

Játék) Szervezőként a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., a 

továbbiakban: Vodafone vagy Szervező) biztosítja. 

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása 

szigorúan tilos. 

1. IDŐTARTAM 

A Promóció 2016. szeptember 1-jén 00:01-kor indul és 2016. november 30-án 23:59-kor 

zárul le. 

2. RÉSZTVEVŐK 

A Promócióban olyan természetes személy (magánszemély) előfizetők (továbbiakban: 

Résztvevő vagy Játékos) vehetnek részt, akik a Promóció időtartama alatt a Vodafone-nál 

fenntartott, lakossági vagy lakossági flotta utólag fizető (havidíjas) előfizetéssel rendelkeznek, 

és esedékes, elektronikus vagy papíralapú számlájukat a Promóció időtartama alatt 

MasterCard vagy Maestro típusú bankkártya segítségével, az alábbi befizetési módok 

bármelyikének használatával egyenlítik ki: 

 a Vodafone internetes honlapján, a www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon 

keresztül 

 a www.vodafone.hu/e-szamla oldalon keresztül, a kiállított elektronikus számlák 

közvetlen kiegyenlítésével 

 a Mobil Vodafone okostelefonos alkalmazás használatával 

 tárolt bankkártyaadatokkal végzett Gyorsfizetéssel, a Vodafone honlapján vagy a 

Mobil Vodafone okostelefonos alkalmazáson keresztül 

 tárolt bankkártyaadatokkal beállított, automatikus Ismétlődő Gyorsfizetés segítségével 

 az OTP Bank Zrt-nél bankszámlával rendelkező ügyfelek számára elérhető 

CsekkRendező szolgáltatáson keresztül. 

 

3. A PROMÓCIÓ DÍJAI 

3.1 Nyerési időszakok 

A Szervező a promóciót három nyerési időszakra bontja, az alábbiak szerint: 

 1. nyerési időszak: 2016. szeptember 1-jén 0:01-től 2016. szeptember 30-án 23:59-ig 

 2. nyerési időszak: 2016. október 1-jén 0:01-től 2016. október 31-én 23:59-ig 

 3. nyerési időszak: 2016. november 1-jén 0:01-től 2016. november 30-án 23:59-ig. 

http://www.vodafone.hu/szamlabefizetes
http://www.vodafone.hu/e-szamla
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3.2 Díjak 

A promóció keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

 Időszakonként 3 darab (összesen 9 darab) iPhone 6S 16GB (fekete) készülék 

 Időszakonként 5 darab (összesen 15 darab) GoPro HERO Session készülék 

 Időszakonként 10 darab (összesen 30 darab) JBL Clip Bluetooth hangszóró készülék 

 

 Fődíj: 1 darab iPad Pro 9.7 32GB készülék  

Az időszakonként megállapított nyeremények azon Résztvevők körében kerülnek 

kisorsolásra, akik a megjelölt nyerési időszakban esedékes Vodafone számlájukat legalább 1 

alkalommal a 2. pontban megjelölt fizetési módok egyikével egyenlítik ki. 

A fődíj azon Résztvevők körében kerül kisorsolásra, akik a Promóció időtartama alatt 

esedékes Vodafone számláikat kizárólag a 2. pontban megjelölt fizetési módok 

valamelyikével egyenlítik ki. A fődíjhoz a Vodafone 1 GB belföldi adatforgalmat tartalmazó 

7 napos Vodafone Netjegy csomagot biztosít.  

A Promócióban való részvételből fakadó és a nyereményekhez kapcsolódó esetleges adó és 

járulék fizetési kötelezettségeket Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti 

átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

A készülékek kizárólag Vodafone SIM kártyával, Vodafone előfizetés birtokában 

használhatók.  

A Szervező a nyeremények változtatásának jogát fenntartja. 

 

4. A JÁTÉK MENETE 

4.1 Időszaki nyeremények kiosztása 

A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a 

véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes 

időtartamának tekintetében a 3.2 pontban meghatározott időszaki nyereményekre 

vonatkozóan összesen 54 (ötvennégy) darab nyerő időpontot sorsol ki (minden egyes nyerési 

időszak tekintetében 18 darabot), másodpercnyi pontossággal. 

Az időszaki nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Résztvevők 

nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azokat követő 

legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként egyenlítik ki esedékes Vodafone 

számlájukat a 2. pontban megjelölt fizetési módok egyikével. Amennyiben több Résztvevő 

másodpercre azonos időpontban egyenlíti ki esedékes Vodafone számláját a 2. pontban 

megjelölt fizetési módok egyikével, a Szervezők azt a Résztvevőt tekintik nyertesnek, akinek 

befizetését a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 
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Amennyiben az adott nyereményre a nyerési időpontot követő legkorábbi időpontban végzett 

tranzakcióval jogosulttá váló Résztvevő nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és 

alaki feltételeknek, kizárásra kerül, és a nyereményre pótnyertesként az időben soron 

következő első olyan, a 2. pontban megjelölt feltételeknek megfelelő tranzakciót végző 

Résztvevő válik jogosulttá, aki megfelel a Promóció személyi és alaki feltételeinek. 

4.2 Fődíj sorsolása 

A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a 

véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes 

időtartamának tekintetében a 3.2 pontban meghatározott fődíj nyereményre vonatkozóan 

összesen egy darab nyerő időpontot sorsol ki másodpercnyi pontossággal. 

A fődíjat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Résztvevő nyerheti meg, aki az 

előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azt követő legkorábbi időpillanatban 

(óra, perc, másodperc) elsőként egyenlíti ki esedékes Vodafone számláját a 2. pontban 

megjelölt fizetési módok egyikével ÉS a Promóció teljes időtartama alatt kizárólag a 2. 

pontban megjelölt fizetési módok valamelyikével egyenlítette ki esedékes Vodafone számláit. 

Amennyiben több Résztvevő másodpercre azonos időpontban egyenlíti ki esedékes Vodafone 

számláját a 2. pontban megjelölt fizetési módok egyikével, a Szervezők azt a Résztvevőt 

tekintik nyertesnek, akinek befizetését a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza 

fel. 

Amennyiben a fődíjra a nyerési időpontot követő legkorábbi időpontban végzett tranzakcióval 

jogosulttá váló Résztvevő nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki 

feltételeknek, kizárásra kerül, és a nyereményre pótnyertesként az időben soron következő 

első olyan, a 2. pontban megjelölt feltételeknek megfelelő tranzakciót végző Résztvevő válik 

jogosulttá, aki megfelel a Promóció személyi és alaki feltételeinek. 

4.3 Pótnyertesek 

Amennyiben az adott időszaki nyereményre vagy a fődíjra a nyerési időpontot követő 

legkorábbi időpontban végzett tranzakcióval jogosulttá váló Résztvevő nem felel meg a jelen 

szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, kizárásra kerül, és a nyereményre 

pótnyertesként az időben soron következő első olyan, a 2. pontban megjelölt feltételeknek 

megfelelő tranzakciót végző Résztvevő válik jogosulttá, aki megfelel a Promóció személyi és 

alaki feltételeinek. 

4.4 További feltételek 

Az egyes nyereményekre a Résztvevők kizárólag olyan számlabefizetési tranzakcióval 

válhatnak jogosulttá, amely az előfizetésben érintett ügyfélazonosító alatt esedékes számla 

teljes összegét kiegyenlíti. Az esedékes számlát csak részben kiegyenlítő befizetéseket a 

szervező nem tekinti a nyereményre való jogosultságot biztosító tranzakciónak. 

Egy adott nyerési időszakban egy előfizető csak egy nyereményre lehet jogosult, azonban a 

főnyereményre jogosulttá válhat olyan előfizető is, aki időszaki nyereményben részesült. 
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azokat a Résztvevőket, akiknek az 

előfizetésén lejárt számlatartozás mutatkozik. 

A távközlési jogszabályok értelmében közcélú rádiótelefon és mobilinternet szolgáltatás 

kizárólag előfizetői szerződés birtokában nyújtható. A távközlési szolgáltatás 

igénybevételéhez és a SIM kártya használatához előfizetői szerződés kötése szükséges a 

hatályos jogszabályok szerint és az abban foglalt tartalommal. Ennek elmulasztása esetén a 

Vodafone távközlési szolgáltatást nem köteles nyújtani - minden kártérítési kötelezettség 

nélkül. Az előfizetői szerződés megkötésének feltételeit a Vodafone Lakossági Általános 

Szerződési Feltételei tartalmazzák. Amennyiben az érintett nyertes Résztvevő az ebben foglalt 

feltételeknek nem felel meg, az előfizetői szerződés megkötésére a Vodafone nem köteles. 

5. A NYEREMÉNYEK KIOSZTÁSA, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

A nyertesek értesítésének időpontja: 

 Az időszakonként megállapított nyeremények nyerteseinek értesítése az időszak 

lezárultát követő 10 munkanapon belül történik 

 A fődíj nyertesének értesítése a Promóció lezárultát követő 10 munkanapon belül 

történik. 

A Vodafone munkatársa megkísérli telefonon felvenni a kapcsolatot a Nyertes előfizetőkkel. 

Ennek a kapcsolatfelvételnek a célja annak közlése, hogy ő a Nyertes, valamint milyen 

feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy átvehesse a nyereményt, továbbá a nyeremény 

átvétele helyének és idejének egyeztetése. 

Ha a Vodafone munkatársának nem sikerül felvennie a kapcsolatot a nyertessel, legkésőbb a 

sorsolást követő 2 munkanapon belül, háromszori telefonos kísérlet ellenére sem, úgy a 

nyerteseket SMS-ben értesítjük. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes az értesítő SMS megküldésétől 

számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Vodafone-nal, úgy a nyertes 

kizárásra kerül, és a nyereményre a jelen szabályzat 4. pontja alapján megállapított pótnyertes 

válik jogosulttá. 

A nyereményeket Szervező futárszolgálattal küldi meg minden nyertesnek legkésőbb 2017. 

január 31-ig. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg a Játékos 

által megadott magyarországi címre, ezt követően Résztvevő elveszíti a nyereményre való 

jogosultságát.  

A Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 

kézbesítés/szállítás során - a Szervező érdekkörén kívül - keletkezett károkért a Szervező 

semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-

16 óra között történik, ezért kérjük, hogy a címe visszaigazolásakor olyan címet adjon meg, 

ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja venni. 
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A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervező viseli, azonban minden 

egyéb esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli. 

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.  

Bármely nyertes kizárható, amennyiben nem felel meg valamely, a részvételi feltételben vagy 

jogszabályban foglalt követelménynek, így például az alábbi okok következtében: 

a) ha a nyertessel bármely okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megjelölt határidőn 

belül, vagy ha a Nyertes nem veszi át nyereményét az egyeztetett átvételi helyen és időben 

(ideértve az alternatív vagy további találkozókat, melyekről a Szervező saját hatáskörében 

határozhat bármilyen felelősségvállalás nélkül) 

b) ha a nyertes bármilyen okból nem fogadja el teljes mértékben a Részvételi Feltételeket, 

vagy nem felel meg a Részvételi Feltételeknek vagy bármely vonatkozó jogszabálynak, vagy 

valótlan adatokat ad meg. 

A nyeremény bármely okból történő át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja. 

 

6. KORLÁTOZÁSOK 

A Játékban nem vehetnek részt a Vodafone Magyarország Zrt. munkavállalói, megbízottjai 

(vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- 

kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a játék fejlesztésében és 

üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 

hozzátartozói. 

Vodafone visszavonhatja, vagy megszüntetheti a Promóciót részben vagy egészben bármilyen 

technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Promóció 

megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét 

előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás 

okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. 

A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék használata során a részvételi feltételekben foglaltak 

bárminemű megszegésével a Vodafone számára okozott kárért teljes körű felelősséget 

vállalnak. A Vodafone a Játék elérhetőségét a részvételi feltételek megszegése esetén bármely 

Résztvevőtől megvonhatja. 

A Játékban történő részvétel kizárólag saját felelősségre történhet. 

A Vodafone, illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős és kizár 

mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játék használata során, a Játék 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett 

késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért okozott 

felelősséget. 
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7. EGYÉB TUDNIVALÓK 

A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot 

kiegészítse vagy módosítsa. A részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita 

esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy alávetik magukat a Vodafone székhelye 

szerint illetékes bíróság illetékességének. 

Az előfizető – felhasználó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan Vodafone minden 

nemű felelősséget és jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. 

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 

Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes 

Játékost, aki a Játékszabály 5. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 

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

azt a Résztvevőt, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, 

vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván 

előnyhöz jutni. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely 

Résztvevővel kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessenek a Résztvevőtől, 

illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének 

az átadását. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők 

vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a 

Szervezőnek okoztak. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért 

külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. 

Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, 

vagy egyéb technikai hiba révén a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 

nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező 

semminemű felelősséget nem vállal. 

A nyertes Játékos a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, 

akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl. 

 

8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME –

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a nyertes egyben kifejezetten 

hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a 

nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben 
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vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot, illetve a Szervezőt népszerűsítő, illetve a 

Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe 

beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, internetes post-ok, illetve tv 

felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal/Szervezővel kapcsolatos reklám 

anyagokban. 

A Vodafone a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben 

foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény 

átadását követően a Promócióval kapcsolatos, személyes adatokat tartalmazó elektronikus 

fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A Játék szervezése és 

lebonyolítása során az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül 

további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban 

meghatározott eseteket.  

 

Budapest, 2016. szeptember 1. 

                  Jó Játékot kíván a Vodafone! 


