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„PROMÓCIÓS JÁTÉK E-SZÁMLÁS EGYÉNI ÉS 

ÜZLETI ELŐFIZETŐKNEK” 
Játékszabályzat 

 
A Játék elnevezése: E-számlás Egyéni és Üzleti előfizetőknek – Promóciós Játék az 
Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) szolgáltatás használatának 
népszerűsítésére.  
Az E-számla szolgáltatásról és használatáról, a regisztrációról bővebb információ a 
www.vodafone.hu/eszamla weboldalunkon található. 
 

1. Szervező 
 
A promóciót a Vodafone Magyarország zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) 
biztosítja a következő feltételekkel. 
 

2. A Játék időtartama 

 
A Játék 2012. január 1. 00:00 órától 2012. március 31. 23:59 óráig tart. 
 

3. A Játék menete 
 

A Játékban résztvevők köre: 

 Vodafone-nal Szerződéses viszonyban álló lakossági utólag fizető előfizetők, akik 
az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy annak időtartama alatt hozzájárultak a 
marketing célú megkeresésekhez, illetve az egy számlafizetővel rendelkező utólag 
fizető üzleti előfizetők 

 a Játék időtartama alatt megrendeli vagy már rendelkezik a Vodafone Elektronikus 
Számla- és Dokumentum Bemutatás (továbbiakban E-számla) szolgáltatással 

 Aktív E-számlás ügyfél, azaz az E-számla szolgáltatásra a regisztrációt sikeresen 
befejezte az erre szolgáló webes felületen, ügyfélszolgálatunkon keresztül, SMS-
ben, márkaképviseleten vagy viszonteladóinknál  

 Külön keretszerződéses megállapodással rendelkező előfizetők a Játékban nem 
vehetnek részt 

 Az előfizetőnek a sorsolás pillanatában nem lehet lejárt számlatartozása 
 A Játékban csak azok az előfizetők vehetnek részt, akik a Játék végéig nem 

kezdeményezik előfizetésük megszüntetését, nem mondják le a megrendelt E-
számla megoldást, illetve az Előfizető oldalán felmerülő okból az elektronikus 
számlázás szünetelésére vagy korlátozására nem kerül sor (az Előfizető oldalán 
felmerülő oknak számít a Vodafone Magyarország zrt. részéről számlatartozás 
miatt történő korlátozás is) 

 Egy előfizető csak egy nyereményre jogosult a Játék teljes időtartalma alatt 
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4. Nyeremények, sorsolások 

 
A Játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
3x1, azaz 3 db Samsung Galaxy Tab 10.1 készülék Vodafone Netjegy kártyával. 
 
A sorsolás helye: Vodafone székház (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) 
 
Sorsolások időpontja: 
 

Sorsolások Nyeremény 
Résztvételre 

regisztrálás lezárása 
Sorsolás időpontja 

1. sorsolás 1 db Samsung Galaxy Tab 

10.1  

2012. január 31.  23:59 2012. február 1.  13:00 

2. sorsolás 1 db Samsung Galaxy Tab 

10.1 

2012. február 29.  23:59 2012. március 1. 13:00 

3. sorsolás 1 db Samsung Galaxy Tab 

10.1 

2012. március 31.  23:59 2012. április 2. 13:00 

 
A sorsoláson azon Játékosok vehetnek részt, akik az adott sorsolás pillanatában 
megfelelnek a jelen részvételi feltételekben foglaltaknak.  
 
A Játékhoz tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 
Nyeremény alábbiakban ismertetett átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 
további kötelezettség nem terheli. 
 
A nyerteseket (üzleti előfizető esetén a kapcsolattartót) a Szervező telefonon vagy SMS-
ben értesíti a nyereményének átvételének helyéről és idejéről a sorsolást követő 72 órán 
belül.  
A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A nyertesek 
nevét és címéből a települést a Szervező a honlapján (www.vodafone.hu) közzé teszi. 
 
A sorsolás során a nyerteseken túl 1-1 pótnyertest húzunk ki nyereményenként, akik a 
húzás sorrendjében jogosultak a nyereményre abban az esetben, ha a nyertes a 
sorsolást követő 72 órán belül nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére az 
előre egyeztetett időpontban nem veszi át a nyereményét. 
A nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja. 
 
Vodafone Nyertesnek azt a személyt tekinti, akinek neve a számlán előfizetőként 
szerepel. A nyereményeket csak a jelen játékszabályzatnak mindenben megfelelő 
Nyertes résztvevő jogosult átvenni az átvételi elismervény egyidejű aláírásával, egyéni 
előfizető esetében személyesen, üzleti előfizető esetében a cég képviselője, amennyiben 
ezen jogosultságukat igazolják. 
 
Az előfizető – felhasználó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan Vodafone minden 
nemű felelősséget és jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. 

http://www.vodafone.hu/
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A Samsung Galaxy Tab 10.1 Vodafone Netjegy SIM-kártyával / tarifacsomaggal és 
2490 Ft értékű hetijeggyel kerül aktiválásra. A tarifa bruttó díjait a Lakossági Általános 
Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletének B.2.4.1. pontja tartalmazza, ami 
megtalálható a www.vodafone.hu internetes oldalon. 

A Vodafone Netjegy SIM kártya tulajdonosa tudomásul veszi, hogy: a Netjegy 
csomag egyrészt termékértékesítés, másrészt vezeték nélküli (mobil) internet 
szolgáltatásnyújtás (úgynevezett) előrefizető előfizetéses, más néven "kártyás" előfizetés. 
A távközlési jogszabályok értelmében elektronikus hírközlési szolgáltatás kizárólag 
előfizetői szerződés birtokában nyújtható. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás 
igénybevételéhez és a Netjegy SIM kártya használatához előfizetői szerződés kötése 
szükséges a hatályos jogszabályok szerint és az abban foglalt tartalommal. Ennek 
elmulasztása esetén a Vodafone elektronikus hírközlési szolgáltatást nem köteles 
nyújtani - minden kártérítési kötelezettség nélkül. Az előfizetői szerződés megkötésének 
feltételeit a Vodafone Lakossági Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 
Amennyiben az érintett Ügyfél az ebben foglalt feltételeknek nem felel meg, az előfizetői 
szerződés megkötésére a Vodafone nem köteles. 

A Netjegy csomag részét képező SIM kártya 2490 Ft értékű hetijegyen és jelen 
Játékszabályzatban foglaltakon túli további feltöltésére a szerződés nem terjed ki, az a 
leendő előfizető joga és lehetősége. 

 

 

5. Egyéb tudnivalók 
 
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. 
 
A játékban nem vehetnek részt a Vodafone munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely 
más  hasonló jogviszony  keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-
kölcsönzést is), illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont szerinti 
közeli hozzátartozói. 
 
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, 

http://www.vodafone.hu/
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felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés 
nem lehetséges. 
 
A Vodafone nem 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, ide nem értve az életben, testi épségben és 
egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, 
az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. 
 
A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot 
kiegészítse vagy módosítsa.  
 
A Vodafone a Játékos személyes adatait kizárólag a Játékban foglalt kötelezettségeinek 
teljesítéséhez, illetve a Nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt saját marketing 
tevékenységéhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és 
engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a 
jogszabályokban meghatározott eseteket. A Játékszabályzatban meghatározott szerinti 
adatkezeléshez a Játékos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a 
személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatban történő hozzájárulás alapján. Az 
adattulajdonos az adatvédelmi és elektronikus hírközlési 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. 
 
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.  

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

