A „VÁSÁROLJ ÉS NYERJ GRAN CUCINA TERMÉKÉVEL” online nyereményjáték hivatalos részvételiés játékszabályzata
A König-Units Kft. „VÁSÁROLJ ÉS NYERJ GRAN CUCINA TERMÉKÉVEL” néven termékvásárláshoz
kötött online nyereményjátékot szervez.
A nyereményjáték a König-Units Kft. weboldalának promóciós aloldalán
(www.konigunits.hu/hu/nyeremenyjatek/) – a továbbiakban: Weboldal - keresztül érhető el.
1. Szervező és Lebonyolító
A „VÁSÁROLJ ÉS NYERJ GRAN CUCINA TERMÉKÉVEL” elnevezésű online nyereményjáték (a
továbbiakban: Játék) szervezője a König-Units Kft. (székhely: König-Units Kft., 1172 Budapest,
Lokátor utca 3., cégjegyzékszám: 01 09 288075) (a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok,
Orgona utca 31., Adószám: 24192877208) (a továbbiakban: Lebonyolító).
Lebonyolító felelősségkörei:
OpenOnline Kft.:
 résztvevőkkel való kapcsolattartás
 nyertes adatainak egyeztetése, ellenőrzése
 adatbázis kezelése
 technikai háttér biztosítása
 promóció lebonyolításának koordinációja
2. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek
részt, akik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos),
ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, továbbá megfelelnek a játékmechanizmus
egyéb feltételeinek, mely szerint:
a.) a Játék időtartama alatt megvásárol a Játékban részt vevő, 3. pontban felsorolt termékek közül
legalább 1 db Gran Cucina főzőkrém terméket a magyarországi REÁL szupermarketek egyikében az
alábbi 2.b.) pontnak megfelelő bizonylattal, majd
b.) teljes neve, e-mail címe megadásával regisztrál a Játékba a Játék Weboldalán keresztül és
feltölti a megvásárolt termék megvásárlását igazoló blokk AP kódját vagy számla esetén a számla
sorszámát, valamint megadja a vásárlás helyét (üzletlánc), dátumát (év, hónap, nap) és
kibocsátásának pontos időpontját (óra perc). A vásárlást igazoló blokkon/számlán egyértelműen, a
termék megnevezése alapján beazonosíthatónak kell lennie, hogy melyik tétel a 3. pont szerinti
König-Units termékeket (Gran Cucina főzőkrém) vásárolta. A fenti adatokat nem teljes körűen
tartalmazó, illetve a termék azonosítására nem alkalmas blokk vagy számla feltöltése (pl. gyűjtő1
megnevezés szerepel a terméknév helyett) érvénytelen Pályázatnak minősül és kizárásra kerül a
Játékból; végül
c.) a regisztráció során feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az abban foglalt
Adatkezelési
feltételeket.
A Játékos a regisztráció során a nyilatkozattétel céljára szolgáló mező bejelölésével elismeri, hogy
teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és az abban foglalt Adatkezelési feltételeket, és
azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely

rendelkezését illetve az Adatkezelési feltételeket nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt
venni.
A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, és a Lebonyolítók, valamint a Reál Hungária Élelmiszer KFT.
alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok
közeli hozzátartozói.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal
történő regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon
és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó
többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a
Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítóknak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan
kizárhatja a Játékból.
A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 9. pontja részletezi.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Játékban csak a magyarországi REÁL szupermarketekben vásárolt, a 3. pontban meghatározott
termékek vesznek részt, más König Units termékek megvásárlása (pl. Hulala spray stb.) a Játékban
való részvételre nem jogosít.
3. A Játékban résztvevő termékek
A játékban kizárólag az alábbi König-Units 4. pont szerinti időtartamon belüli igazolt
megvásárlásával lehet részt venni:
 Gran Cucina főzőkrém termék
4. A Játék időtartama
A Játék 2019. augusztus. 12-én indul és 2019. augusztus. 31. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. A
nyertes kisorsolására 2019. szeptember 01. napján 14 óráig kerül sor.

5. A Játék menete
Azok a Játékosok, akik sikeresen regisztráltak teljes nevük és e-mail címük megadásával, illetve a
Játék időtartama alatt feltöltöttek legalább 1 db, a 3. pont szerinti Gran Cucina főzőkrém termék
megvásárlását igazoló blokk vagy számla 2.b.) pont szerinti adatát, valamint a nyilatkozattétel
céljára szolgáló mező bejelölésével elfogadták a Játékszabályzatot és a benne foglalt Adatkezelési
feltételeket, majd megnyomták a „Feltöltöm” gombot, vagyis sikeresen Pályáztak, indulnak a
játékidőszakon belül kisorsolt 1 db ajándékcsomagért. Egy vásárlást igazoló blokk vagy számla
adatainak sikeres feltöltése egy pályázatnak minősül, ha a két termékből többet vásárolt
egyszerre, akkor annyiszor tölthető fel a blokk kódja, ahány darab a két termékből megvásárolásra
került (pl. 3 db Gran Cucina, összesen 3 kód feltöltési lehetőség). A nyeremény megnyerésére
minden Pályázó jogosult, ha legalább egy-egy darab terméket megvásárolt a játék időtartama
alatt. A Pályázatban feltöltendő AP kód a blokk alján található, az „AP” betűk utáni 1 db betűből és
8 db számjegyből álló egyedi kód. REÁL áruházak esetében AP A + 8 számjegy.
A vásárlást igazoló blokkokat vagy számlákat a Játékosoknak a Játék időtartama alatt, illetve a
nyertes/tartaléknyertesek értesítéséig meg kell őrizniük és nyertesség esetén – annak
másolatát/fotóját - elektronikus úton el kell küldeni, illetve a nyeremény átvétele előtt az
eredeti blokkot át kell adni a Szervező képviselőjének, mivel ez feltétele a nyeremény
átvételének.
A nyeremény sorsolása:
a Játék teljes időtartama alatt Pályázatot benyújtó, a 2. pont szerint regisztrált Játékosok között
kerül kisorsolásra a nyeremény Nyertese és mellette 2 tartaléknyertes. A tartaléknyertesek –
kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben léphetnek a kisorsolt Játékos vagy előttük kisorsolt
tartaléknyertes helybe, amennyiben a nyertes Játékossal vagy az előttük kisorsolt
tartaléknyertessel a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem sikerül a
kapcsolatot felvenni, illetve a nyertes vagy előttük kisorsolt tartaléknyertes Játékos a Játékból a
Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül. A nyereményt a Játék teljes időszaka alatt
benyújtott összes érvényes Pályázat benyújtói között sorsoljuk ki, a beküldött sikeres Pályázatok
számának megfelelően, azaz minden Pályázó annyi eséllyel indul a nyereményért amennyi sikeres
Pályázatot beküldött a Játék teljes időtartama alatt figyelemmel arra is, hogy a játék időtartama
alatt minden játéknapon legfeljebb 20 Pályázat beküldésére van lehetőség. A nyeremény sorsolása
is gépi alapú közjegyző jelenlétében történik 2019.09.01. 14:00-ig.
Amennyiben a nyertessel az e-mailben megküldött értesítést követő 5 munkanapon belül nem
sikerül felvenni a kapcsolatot (nem reagál az e-mailes megkeresésre), vagy valamilyen oknál fogva
nem jogosult a nyeremény átvételére, illetve a kapcsolatfelvételt követő 15 munkanapon belül
nem küldi el a 3. pont szerinti termékek a Játék időtartamán belüli megvásárlását egyértelműen
igazoló nyertes blokkot e-mailben a konigunits.nyeremenyjatek@gmail.com címre, vagy a blokk
illetve számla nem felel meg a jelen Játékszabályzat szerinti érvényességi feltételeknek, úgy helyét
nyertes mellett kisorsolt, a tartaléknyertesek kisorsolási sorrendje szerint következő Pályázó, mint
érvényes Pályázatot benyújtó tartaléknyertes veszi át.
A vásárlást igazoló blokkon vagy számlán, a termék megnevezésének egyértelműen
beazonosíthatónak kell lennie, hogy melyik tétel a 3. pont szerinti termékek körébe tartozó KönigUnits termék. A nem a 3. pont szerinti König-Units termék megvásárlását igazoló vagy a termék
azonosítására nem alkalmas blokk vagy számla feltöltése (pl. gyűjtő1 megnevezés szerepel a

blokkon terméknév helyett), illetve a vásárlási bizonylat 2.b.) pont szerinti adatainak hiányos
feltöltése érvénytelen Pályázatnak minősül és kizárásra kerül a Játékból. A Játék során már egy
darab sikeres Pályázattal is van lehetőség nyerni. Minél több alkalommal játszanak azonban, és
nyújtanak be sikeres Pályázatot, annál több esélyük lehet a nyeremény megnyerésére. A Játék a 4.
pont szerinti időtartama alatt bármennyi alkalommal játszható, illetve újrakezdhető, de naponta
legfeljebb 20 db vásárlást igazoló blokk vagy számla adata tölthető fel sikeres Pályázatként.
6. Nyeremények
A Játék során 1 db nyereményért játszanak a Játékosok.
A nyeremény az alábbiakat tartalmazza:
 1db Ranieri olívaolaj
 1db Hulala habspray
 1db Gran Cucina 500ml
 1cs Serrano szeletelt sonka 100g
 1db SARA sűrített paradicsom 720ml
 1db Trappista tömbsajt 1kg
 1db Hulala 500ml
 1db Favita sajt sajt
 1db Dzuigas 6 hónapig érlelt sajt 180g
 1db Hulala törölköző
 1db Hulala póló

A Lebonyolító jogosult a beérkezett Pályázatok e-mailben elküldött, vásárlást igazoló eredeti
blokkok vagy számlák megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. és 5. és
6. pontjaiban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok
érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért,
késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
7. Nyertes értesítése és nyeremények átvétele
A nyertes neve legkésőbb a nyertes személyének kisorsolását és megállapítását követően 1 héten
belül hozzáférhető a Játék Weboldalán.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- az értesítést követően nem tud a nyertes blokk vagy számla Pályázatként feltöltött adataival
megegyező, a 3. pont szerinti König-Units termékek a játék időtartamán belüli megvásárlását
egyértelműen igazoló, a Játékszabályzatban meghatározott érvényességi feltételeknek megfelelő
eredeti blokkot vagy számlát a megadott címre beküldeni, vagy az 5. pontban megadott határidőn
belül ezt nem teszi meg;

- a nyeremény átadását megelőzően visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott
hozzájárulását;
- az OpenOnline Kft. mint Lebonyolító megkeresésére (e-mail) 5 munkanapon belül nem válaszol;
- alapos okkal feltehető, hogy nem valós adatokkal játszott, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni
próbálta;
- jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.
A Lebonyolítóként eljáró OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31., adószám:
24192877208) a nyertest 5 munkanapon belül értesíti e-mailben a nyeremények átvételének
részleteiről.
A nyertessel az OpenOnline Kft. mint Lebonyolító az alábbi adatokat egyezteti, illetve kéri el a
Nyeremény átadása érdekében:
- név
- születési hely és dátum
- édesanyja neve
- adóazonosító jel
- levelezési cím
- telefonszám
- email cím
A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a Játék weboldalán történő közzétételük napjától
számított 90 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények
átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz
eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Szervező és a Lebonyolítók terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolítók a
nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudják biztosítani, ezt
követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy az általa a nyeremény igénybevételére
feljogosított személy a nyeremény igénybevételekor igazolja a személyazonosságát érvényes
személyi igazolványa (vagy jogosítványa, illetve útlevele) és lakcímkártyája segítségével és átadja
az eredeti blokkot a Szervező képviselőjének. A Szervező a nyeremények tekintetében
szavatosságot, garanciát nem vállal. A beküldött Pályázatok a jelen játékszabályzat 4. pontjában
rögzített Játék lezárásának napját követően további 90 napig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van
lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereményekkel kapcsolatos) reklamációik
megtételére, ezt követően a Pályázatok elektronikusan megsemmisítésre kerülnek.
A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.
8. Adatvédelem
A jelen Játékban történő részvétellel és regisztrációval kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
- a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító OpenOnline Kft. mint adatfeldolgozók a megadott
személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék
lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kapcsolattartás

és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
- nyertesség esetén nevét a Szervező és/vagy a Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;
- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy
helyesbítését a konigunits.nyeremenyjatek@gmail.com e-mail címen. Ezen kívül a Játékost
megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján
Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak
megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a
pontos személyes adatait feltüntetve): konigunits.nyeremenyjatek@gmail.com
A megadott személyes adatok kezelője a Lebonyolító, az OpenOnline Kft. A Lebonyolító
adatkezelés-bejelentési kérelme alapján a NAIH a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a
következő adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: Bekérés alatt
Az adatok feldolgozását az OpenOnline Kft. végzi, mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing
célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott
hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges
célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
9. Felelősségi szabályok
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket,
nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű
felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.konigunits.hu/hu/nyeremenyjatek
domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website
részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a nyert/nem nyert
üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
Ha a Játékos a Játék weboldalának használata közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a kapcsolódó weboldalak rajta kívül álló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan
használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a kapcsolódó weboldalakat vagy szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Weboldalt létrehozó és adminisztráló Szervező és Lebonyolító a rendelkezésükre álló
eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék
Weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során a nem megfelelő
működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az
elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más
rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A
Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék weboldalához történő
csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel
és teljesítményekkel.
10. Egyéb szabályok
Jelen Játékszabályzat hozzáférhető a www.konigunits.hu/hu/nyeremenyjatek webcímen.
A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon
túlmenően egyéb nyereményt.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás
nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
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