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A „Vodafone Travel Club” 

promóciós játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

  
1. A nyereményjáték szervezői 

A Vodafone Travel Club” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Booking.com B.V. 

(székhely: Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam; továbbiakban: „Booking.com”) és a Vodafone 

Magyarország Zrt. (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzékszám: 01-10-044159, 

adószám: 11895927-2-44, a továbbiakban: „Vodafone”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a 

Szervezők végzik. 

 

2. A Játékban történő részvétel feltételei 

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi 

lakcímmel rendelkező, a 3.11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy 

(a továbbiakban: „Játékos”), aki  

2.1.1. 2016. október 20. 00 óra 00 perc és 2016. december 31. 23 óra 59 perc között 

2.1.2. szállást foglal a www.booking.com/vodafone-hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a 

Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén („Regisztráció”) és ezzel, mintegy a 

Játékban történő részvételi szándékának kinyilvánításával engedélyezi a Honlapon, a foglalás során 

megadott személyes adatai közül a megfelelő formátumban megadott mobiltelefonszámához 

(0036XXXXXXXXX) való hozzáférést a Szervezők részére, kizárólag a jelen Játékszabályzatban 

foglalt kötelezettségeik teljesítése céljából, 

2.1.3. amennyiben a Regisztráció során megadott mobiltelefonszám tekintetében Vodafone Go EU, 

Vodafone Go+ EU, Vodafone Red EU vagy Vodafone Red EU+ tarifával és aktív Vodafone EU 

Roaming szolgáltatással rendelkezik lakossági vagy Business Start EU, Business Medium EU és 

Business Pro EU, Business Red EU Basic, Business Red EU Standard, Business Red EU Premium 

tarifával és aktív Vodafone EU Roaming szolgáltatással rendelkezik üzleti, kisvállalati előfizetőként, 

illetve felhasználóként, 

2.1.4. amennyiben a foglalás a tervezett indulás napján is érvényes, úgy az utazás első napját követő 

48 órán belül jogosulttá válik 1GB mobil adatforgalomra, mely belföldön, illetve a Vodafone EU 

Roaming érvényességi területén, azaz az Európai Unió bármely országában, továbbá Izlandon, 

Lichtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Törökországban használható fel a legkésőbb 2017. 

március 31-én 23:59 óráig a foglalás során megadott telefonszámon. 

2.2 Játékos a Regisztráció során a megfelelő mezők kitöltésével és a Honlapon történő foglalás 

révén elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban („Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt 

és hozzájárul adatainak a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti kezeléséhez. (a továbbiakban együtt: 

”Pályázat”) 

 

3. A Játékkal kapcsolatos további információk 

3.1.  A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők 

viselik. Szervezőket az 1GB mobil adatforgalom fentiek szerinti jóváírásán és adóvonzatuk 

kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

http://www.booking.com/vodafone-hu
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3.2. A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők a 1270-es belföldi, normál díjas telefonszámon, a 

www.vodafone.hu/red és a www.booking.com/vodafone-hu internetes oldalakon. A Játék hivatalos 

Játékszabálya a www.vodafone.hu/red és a www.booking.com/vodafone-hu internetes oldalon jelenik 

meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a 1270-es belföldi, normál díjas 

telefonszámon a Vodafone ügyintézőit. 

3.3.  Érvényes Vodafone előfizetők azok, akik előfizetése aktív státuszban van: utólag fizető 

előfizető esetén nincs tiltólistán.  

3.4. A Játékban csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt nem 

kezdeményezik más - a Játékban történő részvételre nem jogosult - tarifákra történő átváltást, illetve 

tarifacsomag módosítást vagy előfizetésük megszüntetését, illetve az Előfizető oldalán felmerülő 

okból a szolgáltatás szünetelésére vagy korlátozására nem kerül sor (az Előfizető oldalán felmerülő 

oknak számít a Vodafone Magyarország Zrt. részéről számlatartozás miatt történő korlátozás is). 

3.5. A mobil adatforgalom jóváírására csak azok a Játékosok jogosultak, akik a Játék időtartama 

alatt, illetve a jóváírás időpontjában Vodafone felé előfizetői jogviszonyukból eredő lejárt tartozással 

nem rendelkeznek.  

3.6. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan alkalommal foglalhat szállást a Honlapon, 

de egy mobiltelefonszámhoz kapcsolódó SIM kártyára legfeljebb egy alkalommal részesülhet 

promóciós 1GB mobil adatforgalom jóváírásban. A foglalás bármely okból történő törlése, lemondása 

az adatforgalom jóváírására való jogosultságot is érvényteleníti, azaz fenti esetekben a Játékos nem 

jogosult a Játékban történő részvételre, az adatforgalom jóváírására. 

3.7. Az adatforgalom a foglalt szállás igénybe vételének első napját követően minimum 15 percen, 

maximum  48 órán belül íródik jóvá a SIM kártyán. A jóváírásról Vodafone SMS üzenetben értesítést 

küld a Játékos által regisztrált mobiltelefonszámra. A jóváírást követően a promóciós 1GB mobil 

adatforgalom azonnal felhasználható. A promóciós 1 GB adatforgalom a küldött és fogadott 

adatmennyiség együttes összegét jelenti, a tarifa havidíjában foglalt adatmennyiségen felül kerül 

felhasználásra (először a promóciós adatmennyiség, majd a tarifában foglalt adatmennyiség kerül 

felhasználásra), a számlázási egység 10 Kbyte.  

3.8. Visszamenőleg adatforgalom nem írható jóvá, a promóciós adatforgalom csak jövőbeni 

adatforgalomra használható fel, már felhasznált adat jóváírására nem alkalmazható. Azon foglalások, 

melyek a promóció időtartama után történnek, nem vesznek részt a Játékban és nem részesülnek 

mobil adatforgalom jóváírásban.  

3.9. Egy Játékosnak egyszerre legfeljebb 3 adatopció lehet aktiválva Vodafone előfizetésén a 

tarifában foglalt adatforgalmon felül. Amennyiben 3 adatopció már aktivált az ügyfélnél, úgy a 

promóciós 1GB mobil adatforgalom kompenzációs 1GB mobil adatforgalomként kerül jóváírásra, 

mely a jóváírást soron követő számlázási ciklus végéig használható fel belföldön, az Európai Unió 

bármely országában, továbbá Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában, Svájcban vagy 

Törökországban.  

3.10. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Regisztráció érvénytelen, 

és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A Szervezők a nem valós adatokat megadó 

résztvevőket kizárhatják a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, 

így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai 

problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) 

Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. 

http://www.vodafone.hu/red
http://www.booking.com/vodafone-hu
http://www.vodafone.hu/red
http://www.booking.com/vodafone-hu
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3.11. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott 

hozzátartozói. 

A Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék 

időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban 

munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 

2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten 

részt venni a Játékban. 

4. Vegyes rendelkezések 

4.1  A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése stb.) a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli és ennek 

bekövetkezésekor nem kötelesek a mobil adatforgalom jóváírására. 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják 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. 

4.2 A promóciós adatforgalom másra át nem ruházható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre 

vagy szolgáltatásra nem váltható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem 

értékesíthető tovább, más Előfizetőre vagy kapcsolási számra át nem ruházható és utólag nem 

érvényesíthető. 

4.3 A Szervezők kizárják a felelősségüket 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 a Játékosok 

téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy 

ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak. 

4.4 Szervezők kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor 

haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb 

feltárják, illetve megszüntessék. 

4.5 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely 

Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessenek a Játékostól, illetve a 

kivizsgálás időtartamára felfüggeszthessék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. 

4.6 Az előfizető – felhasználó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan Vodafone minden 

nemű felelősséget és jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja, és fenntartja magának a jogot 

arra, hogy vita esetén a vita rendezéséig a nyeremény átadását visszatartsa.  

4.7 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Szervezők fenntartják a jogot, 

hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassák. 

4.8 A booking.com a Booking.com bejegyzett védjegye. 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 Vodafone Magyarország Zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike 
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sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Magyarország 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.  

4.9 Szervezők visszavonhatják vagy megszüntethetik a Játékot részben vagy egészben bármilyen 

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

megszüntetésre kerül, Szervezők törekednek arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen 

nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően 

előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.  

 

4.10 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a részvételi feltételekben foglaltak 

bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

Szervezők a Játék elérhetőségét a részvételi feltételek megszegése esetén bármely Játékostól 

megvonhatják. A Játékban történő részvétel kizárólag saját felelősségre történhet.  

 

4.11 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. 

 

4.12 Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítsék vagy 

módosítsák. 

 

 

5.  Adatvédelem - adatvédelmi azonosító: NAIH-105824/2016.  

 

Szervezők a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt 

kötelezettségeik teljesítéséhez, a Játék szervezése és lebonyolítása, a Játékosok regisztrációjának 

nyilvántartása, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok 

kezelése, a nyeremény adatforgalom jóváírása, illetve a jóváírt adatforgalom igénybevétele, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés, adminisztráció és a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelik. Az 

értesítést, illetve az adatforgalom jóváírását és felhasználását 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. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletes információk a Honlapon elérhető Adatvédelmi 

Tájékoztatóban találhatók.  

 

 

Budapest, 2016. október 17. 

 

     Jó utat és kellemes időtöltést kíván a Booking.com és a Vodafone! 

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

