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„Vodafone Family Kvízjáték” - Játékszabályzat 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Vodafone Family Kvízjáték” (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi 

részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a 

„Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a 

„Játékos(ok)”.) 

 

A Játék szervezője a Vodafone Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044159, székhely: 1096 

Budapest, Lechner Ödön fasor 6. adószám: 11895927-2-44, a továbbiakban: a „Vodafone” vagy 

„Szervező”.) 

 

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

 

1. A Játék meghirdetése a Vodafone Facebook oldalán történik: 

https://www.facebook.com/vodafonehungary 

 

 

2. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete 

 

A Játékban az a Játékos vehet részt aki: 

● 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen,  

● tagja a Vodafone hivatalos Facebook oldalának, 

● a hivatalos Facebook engedélykérő folyamaton keresztül felvette a Vodafone Family Kvízjáték 

alkalmazást, 

● a Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.  

 

A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte 

be 18. életévét, úgy a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes 

képviselője (pl. szülő, gyám) által aláírt, eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 5 naptári 

napon belül postai úton, ajánlott küldeményként megküldi a Szervező alábbi címére: Vodafone 

Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.: 350., ellenkező esetben nyereményre nem jogosult és a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül. A Szervezők kifejezetten rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben csatolt 

nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező 

előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében. Az 1. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a 

törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a nyilatkozat érvénytelen, és a 

Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervező jogosult a megadott 

telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat valódiságáról 

így is meggyőződni. Amennyiben a 18. év alatti Játékos a hozzájárulást a Szervező felhívására nem tudja 

igazolni, illetve a törvényes képviselő később úgy nyilatkozik, hogy a Játékban történő részvételhez nem 

járult hozzá, a Szervező a 18. év alatti Játékost kizárhatja a Játékból, és a megadott adatait (és esetlegesen 

feltöltött fotót) haladéktalanul törli. 

 

A Játék a Vodafone Family Kvízjáték Facebook alkalmazáson belül zajlik (továbbiakban: Alkalmazás). A 

Játékban való részvételhez a Játékosnak a hivatalos Facebook engedélykérő folyamaton keresztül kell 

felvennie a Vodafone Family Kvízjáték alkalmazást. Amennyiben a Játékos nem kíván tovább részt venni a 

játékban, úgy az Alkalmazást el kell távolítania Facebook profiljából. 

 

A Játék és az egyes fordulók kezdetekor a Vodafone egy felhívó bejegyzés (továbbiakban: bejegyzés) 

formájában felkéri a Vodafone Hungary Facebook oldalhoz csatlakozott felhasználókat, hogy az 

Alkalmazásban feltett kérdésekre reagálva válaszoljanak. 

https://www.facebook.com/vodafonehungary
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Azon Játékosok, akik a Játék időtartama alatt valamely Játékfordulóban feltett kérdésre választ adnak, a 

válasz helyességétől függetlenül heti sorsoláson vesznek részt, továbbá amennyiben a válasz helyes, úgy 

pontokat is gyűjtenek. Fentiek alapján a helyes válasz nem feltétele a heti sorsolásban való részvételnek, 

azonban a fődíjat az a Játékos nyeri meg, aki a legtöbb helyes választ adta a Játék időtartama alatt és így a 

legtöbb pontot gyűjtötte. 

 

A Játék 4 fordulóból, fordulónként 10 kérdésből áll. Egy Facebook felhasználó fordulónként egyszer, így a 

Játék időtartama alatt legfeljebb négyszer vehet részt a Játékban. A fordulókról részletesen e 

dokumentum 3-as pontja rendelkezik. Az Alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre több eszközről is 

bejelentkezzünk Facebook profilunkba és választ adjunk a kérdésekre, az Alkalmazás meg tudja 

különböztetni, hogy melyik választ, milyen eszközről adtuk meg. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik: 

 

 egy Facebook felhasználó által egy Játékfordulóban 1 eszközről (mobiltelefon, táblagép, laptop 

vagy asztali számítógép) adott válaszok esetén: 1 helyes válasz = 1 pont  

 egy Facebook felhasználó által egy Játékfordulóban 2 eszközről érkező válaszok esetén: 1 helyes 

válasz = 1 pont + fordulónként plusz 1 pont 

 egy Facebook felhasználó által egy Játékfordulóban 3 eszközről érkező válaszok esetén: 1 helyes 

válasz = 1 pont + fordulónként plusz 2 pont 

Fordulóként tehát maximum 12 pont érhető el, 10 pont a helyesen adott válaszokért és maximum plusz 3 

pont, ha a Játékos egy Játékfordulón belül bármely, egy vagy több kérdésre több eszközről 

(mobiltelen+laptop+tablet) adja meg a válaszokat. Egy kérdésre, kizárólag egy eszköről lehet válaszolni.  

 

Vodafone fenntartja azt a jogát, hogy azon Játékosok/válaszok Játékban történő részvételét, amelyek 

jogszabályt vagy etikai normát sértenek vagy mások jogait sértik, illetve a Játék szellemiségével össze 

nem egyeztethetők (például válaszuk erotikus, agresszív vagy fenyegető jellegű), a Játékban megtagadja, 

illetve azokat a pontozás, nyeremények szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinti. 

 

 

3. A Játék időtartama - Játéknapok és sorsolások 

 

A játék 2016. szeptember 1-jén 14:00 órától 2016. szeptember 29-én 23:59 óráig tart. A megadott 

időszakban bármikor be lehet csatlakozni a fődíjért folytatott versenybe, azonban a heti nyereményeket 

kizárólag a lenti fordulókban résztvevők között sorsoljuk ki. 

 

 1. Játékforduló: 2016. szeptember 2. 16:00 órától 2016. szeptember 7. 23:59 óráig tart 

 Sorsolás: 2016. szeptember 8. 11:00 óra 

 

 2. Játékforduló: 2016. szeptember 8. 17:00 órától 2016. szeptember 14. 23:59 óráig tart 

 Sorsolás: 2016. szeptember 15. 11:00 óra 

 

 3. Játékforduló: 2016. szeptember 15. 17:00 órától 2016. szeptember 21. 23:59 óráig tart 

 Sorsolás: 2016. szeptember 22. 11:00 óra 

 

 4. Játékforduló: 2016. szeptember 22. 17:00 órától 2016. szeptember 29. 23:59 óráig tart 

 Sorsolás: 2016. szeptember 30. 11:00 óra 

 

A fődíjat a Játék időtartama (1-4. Játékforduló) alatt a legtöbb pontot elért Játékos nyeri meg. 

 

4. A Játék díjai 

 

 1-4 forduló: fordulónként 1 darab ALCOR Myth 6" e-book olvasó 
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 Fődíj: 

*  1 darab AEE Toruk AP10 drón quadrocopter - 16mpx FullHD kamerával és 

*   és egy családihőlégballonozásra jogosító voucher, mely 4 fő részére használható fel. A 

program előreláthatóan 3-4 órás, mely egy körülbelül 1 órás repülést foglal magába. A 

voucher legfeljebb 1 évig használható fel. 18 éven aluli gyermek, kizárólag szülői 

beleegyezéssel vehet részt a hőlégballonozáson. 

A Szervező felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez 

kapcsolódó további feltételek (pl. helyszínre utazás, étkezés) biztosítása, (pl. időpont) megszervezése már 

nem kötelezettsége.  

 

A nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek 

szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.  

 

5. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése 

 

5.1 Vodafone azt a személyt tekinti heti nyertesnek, aki részt vett a Játékban, az Alkalmazásban feltett heti 

kérdések közül legalább egyre a megadott időtartam alatt válaszolt és a Játékos Facebook 

felhasználónevét a Vodafone a Játékforduló lezárását követően kisorsolja (a sorsolások helyszíne a 

Vodafone székháza, időpontjait a 3. pontban részletezzük). A Játék során fordulónként 1 nyertes, illetve 1 

pótnyertes kerül kisorsolásra.  

 

5.2 A fődíjat az a Játékos nyeri meg, aki részt vett a Játékban, az Alkalmazásban Játékfordulónként feltett 

heti kérdések közül minél többre és Játékfordulónként egy vagy több kérdésre több eszközről 

(mobiltelen+laptop+tablet) helyesen válaszolt és a legtöbb pontot gyűjti össze. Holtverseny esetén 

Vodafone a 4. Játékfordulót követő sorsolással egyidejűleg, szintén sorsolással dönt az azonos 

pontszámot elért Játékosok között. 

 

5.3 A Vodafone a nyertessel az Alkalmazás elfogadásakor megadott e-mail címén veszi fel a kapcsolatot. A 

Vodafone a kapcsolatfelvételt követően egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének módjáról. Ha a 

nyertes a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 5 

napon belül, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Ez 

esetben a nyeremény a pótnyertes részére kerül átadásra. 

 

5.4 A Vodafone az egyeztetést követően futárral juttatja el a nyereményeket a nyerteseknek. A kiszállítás 

kizárólag magyarországi címre lehetséges. 

 

6. A nyeremény átvétele 

 

6.1 A Vodafone kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a 

következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető.  

 

6.2 A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. 

 

6.3 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a 

Játékban az általa használt Facebook hozzáférés segítségével, a Vodafone-t erre vonatkozóan nem terheli 

felelősség. 

 

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Vodafone mindennemű felelősséget és a 

jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. 

 

6.4 A Vodafone nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért. 
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7. Egyéb tudnivalók 

 

7.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt 

módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen 

formában nem reprodukálható. 

 

A „Vodafone” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom 

jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján 

Magyarországon a Vodafone Magyarország Zrt. ezen védjegyek használatára jogosult. A termék- és 

díjszabás – részben szöveges, részben ábrás – nevek a Zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt 

védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Zrt., illetve bizonyos 

esetekben a Vodafone Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a 

polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

 

 

7.2 A Vodafone visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, 

kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék 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 Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát 

a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. 

 

7.3 A Játékosok 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 Játékostól megvonhatja. 

 

7.4 A Vodafone nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel 

során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett 

késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az 

életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával 

okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a 

Vodafone felelősséget nem vállal.  

 

7.5 A Szervező a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja felelősségét, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 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. 

 

7.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi 

feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Játékban való részvétel a Játékszerver (Facebook 

platform) kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék 

elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják. 

 

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet 

és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint 

például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök 

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

 

A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. 
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7.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából kizárja azt a 

Játékost, 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 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 weboldal 

illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket 

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

semminemű felelősséget nem vállal. 

 

7.8 Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely 

időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.  

 

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

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára 

felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. 

 

7.10 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem 

kapcsolódik a Facebook-hoz. 

 

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

békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. 

 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a jatek.hu@vodafone.com e-mail 

címen kérhető tájékoztatás. 

 

 

8. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató 

 

A Vodafone nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért. 

Vodafone a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt 

kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény átadását követően a 

személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre 

kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik 

személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az 

adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a 

regisztráció alapján megadottnak tekintendő. 

 

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a 

Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com 

elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, 

illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. 

 

Adatvédelmi azonosító: NAIH-94570/2016. 
 

Az Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: http://www.vodafone.hu/adatkezelesi-tajekoztato/altalanos.pdf 

 

Budapest, 2016. szeptember 2. 

Jó játékot kíván a Vodafone! 
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1. sz. melléklet: 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL  

 

Alulírott 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:         

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:         

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:      

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):      

KISKORÚ AZONOSÍTÓ:           

KISKORÚ NEVE:            

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:       

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:        

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):         

 

a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent 

nevezett kiskorú részvételéhez a Vodafone Magyarország Zrt. által 2016. augusztus 22. és 

2016. szeptember 18. napja között szervezett „Vodafone Family Kvízjáték – ” 

megnevezésű  játékban, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertesség esetén nyereményét 

átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz 

is, hogy a Játékszabályzatban írt adatkezelési hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel 

kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, 

hogy a Játék Játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a 

fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom. 

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok. 

 

 

____________________, 2016. ............................... 

 

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): .......................................... 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő): 

 

NÉV: 

 

NÉV: 

 

LAKCÍM: 

 

LAKCÍM: 

 

ALÁÍRÁS: 

 

ALÁÍRÁS: 

 

 


