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A „LIVING” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK  
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

(továbbiakban: „Játékszabályzat”) 
 
 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 
 

A „LIVING” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a V45 Ingatlanfejlesztő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 
7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-697075; adószám: 12657953-2-43; statisztikai számjel: 12657953-6810-
113-01; képviseletében önállóan eljár: Gerő János, ügyvezető) (továbbiakban: „Szervező”), és a Játék 
lebonyolítója a Gross Marketing Product Értékteremtő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1033 Budapest, Kéve utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-952492; adószám: 23091223-2-41; statisztikai 
számjel: 23091223-7022-113-01; képviseletében önállóan eljár: Sebestyén Márton ügyvezető)  
(továbbiakban: „Lebonyolító”) amely egyben a Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával 
kapcsolatos egyes feladatokat is ellátja.  

 
 
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.5. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 
cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a Játékban történő részvételi szándék megerősítéseként 
regisztrál a www.livinghomes.hu/nyereményjáték weboldalon, és ezzel egyidejűleg a jelen Játékszabályzat 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elfogadja. (továbbiakban: „Játékos” vagy 
„Játékosok”). 
 

2.2 A Játékszabályzat rendelkezéseinek alaki és tartalmi előírásainak megsértése a Játékból való automatikus 
kizárást eredményez, továbbá a Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket szintén kizárja a 
Játékból. A Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező jogosult vizsgálatot végezni. 

 
2.3 Szervező kizárólag a Játékosok által megadott saját adataik megadásával veszi nyilvántartásba a 

Játékosokat a Játék során történő részvétel érdekében. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező 
érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) 
Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a 
Játékos nem saját  adatait adja meg, a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

 
2.4 A Játékra való regisztrálással egyidejűleg a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a 
kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal 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 Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 
felelősséget kizár.  

 
2.5 A Játékban nem vehet részt a Szervező illetve a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont); továbbá a Játék lebonyolításában részt 
vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont); továbbá azon 
jogi személy(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. 
§ (1) 1. pont), amely(ek) a Szervező gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel 
rendelkeznek. 

 
2.6 A Játék Szervezője és Lebonyolítója nem vállal felelősséget a regisztráló személy által megadott adatok 

helytelenségéből, pontatlanságából, ezen adatok a regisztráló személy által történt jogosulatlan 
felhasználásából, illetve nem a Szervező, illetve nem a Lebonyolító hibájából felmerülő rendszerhibából 
eredő károkért, illetve veszteségért. 
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3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 
A Játék 2019. szeptember 19. napján 09 óra 00 perctől 2019. december 6. napján 23 óra 59 percig 
tart.  

 
4. A JÁTÉK MENETE 
 
4.1 A 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékos a Játék 3. pontban meghatározott időtartama 

során a www.livinghomes.hu/nyereményjáték  weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) regisztrál az 
adataik (név, email cím, telefonszám, lakcím/értesítési cím) megadásával, és egyidejűleg magára nézve 
kötelezőnek elfogadja a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit és Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá a 
regisztráció során megadott személyes adatainak a Játékkal összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
figyelemmel a jelen Játékszabályzat 8. pontjában foglaltakra. Ezt követően a Játékosnak válaszolnia kell 2 
(kettő) darab egymást követő, feleletválasztós kérdésre a LIVING-hez kapcsolódó lakóprojekt   
témakörben, amely választ a rendszer automatikusan rögzíti. Az 5.1.i) pontban meghatározott sorsoláson 
az a Játékos vehet részt, aki mindkét kérdésre helyesen válaszolt (továbbiakban: „Feleletválasztós Játék”). 
 

4.2 Egy Játékos egyszer jogosult regisztrálni, és részt venni a Feleletválasztós Játékban, azonban ezen felül – 
amennyiben a 4.3. pontban rögzített feltételek fennállnak – úgy a Játékos további, az 5.1.ii) pontban 
megjelölt sorsoláson is jogosult részt venni. 

 
4.3 Tekintettel arra, hogy a Szervező V45 Kft. a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

által  a Budapest, XIII. kerület, belterület, várhatóan a 27835/14 helyrajzi szám alatt az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerülő „kivett beépítetlen terület” megjelölésű  telekingatlanon a saját 
beruházásában felépítésre kerülő, társasházi lakásokat, tárolókat és teremgarázsban lévő gépkocsibeállókat, 
valamint üzlet- és raktárhelyiségeket magában foglaló lakóházban meghatározott ingatlanokat 
(továbbiakban: „Ingatlanok”) KASSÁK PASSAGE projekt elnevezés alatt értékesít, így mivel a Játék 
ehhez a projekthez kapcsolódik elsősorban, így az a Játékos, aki a Szervezővel az Ingatlanok értékesítése 
vonatkozásában a Játék időtartama alatt előszerződést köt legkésőbb a 3. pontban meghatározott időtartam 
végéig, abban az esetben a Játékos további, az 5.1. ii) pontban meghatározott sorsoláson is jogosult részt 
venni.  

 
5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS 
 
5.1. i) A Játék teljes időtartama alatt érvényesen rögzített összes regisztráció, és jó válaszokat adó Játékosok 

közül a Szervező a 1095 Budapest Máriássy utca 7. szám alatti székhelyén – közjegyző jelenlétében a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsol ki 40 (negyven) darab Játékost.  

 
ii) A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt a 4.3. pontban hivatkozott előszerződők, mint Játékosok 
közül a Szervező a 1095 Budapest Máriássy utca 7. szám alatti székhelyén – közjegyző jelenlétében a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsol ki   1 (egy) darab Játékost.  

 
5.2. Az 5.1. pontban hivatkozott sorsolások az alábbi időpontban történnek, mind a Feleletválasztós Játék, mind 

a 4.3. pontban meghatározott további sorsolás vonatkozásában: 2019. december 11. napján.  
 
5.3. A sorolás közjegyző jelenlétében történik, amely sorsolásról jegyzőkönyv készül. Szervező  az 5.1. i) 

sorsolás alkalmával 20 (húsz) darab tartaléknyertest, míg az 5.1. ii) sorsolás alkalmával 2 (kettő) darab 
tartaléknyertest sorsol ki arra az esetre, amennyiben: 
 
• a nyertes bármilyen, a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megszegése következtében a Játékból 

kizárásra kerül, és kiesik; továbbá 
• amennyiben a nyeremények átadása során az átadó meggyőződik arról, hogy a nyertes természetes 

személy a 18. életévét nem töltötte be, amely esetben a Játékszabályzat rendelkezéseinek megsértésére 
tekintettel a Szervező / Lebonyolító képviseletében az átadó jogosult a nyeremény átadását megtagadni, 
amelyet a Játékos kifejezetten tudomásul vesz, és ebben az esetben a kiesésre vonatkozó szabályok 
szerint a Játékos kiesik, és a nyeremény átvételére a sorsolás időrendjének sorrendjében a 
tartaléknyertes lesz jogosult; továbbá 

• amennyiben a sorsolás alkalmával már előzőleg ugyanazt a nyertest kisorsolták, és ez által a későbbi 
sorsolás érvénytelennek tekintendő; továbbá 
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• amennyiben a nyertes a nyeremény átvétele érdekében a Szervező/Lebonyolító értesítésére 48 
(negyvennyolc) órán belül nem reagál a részére emailen küldött válaszemail útján, amelyet a Szervező 
úgy tekint, hogy a nyeremény átvételétől a nyertes eláll; továbbá 

• amennyiben a nyertes a nyeremény átvételét megtagadja. 
 
 A tartaléknyertesek a nyereményre a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá. 

 
5.4. A Nyeremény(ek) 
 

A) A Feleletválasztós Játék során összesen 40 (negyven) darab nyeremény kerül kisorsolásra az 
alábbi részletezéssel: 

 
20 db (húsz darab) egyenként 2.500.-Ft és 3.000.-Ft közötti értékű emblémázott kerámia 
bögre; és 
20 db (húsz darab) egyenként 4.000.-Ft és 4.500.-Ft közötti értékű Geo gravírozott 
termoszbögre  
 
A Nyertes Játékos egy darab nyeremény átvételére jogosult átadás – átvételi nyilatkozat alapján. 
 
 
B) A Játékszabályzat 4.3. pontjában meghatározott előszerződők közül összesen további  1 (egy) 

darab nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi részletezéssel: 
 
1 (egy) db 100.000.- Ft és 110.000.-Ft közötti értékű Apple iPad 6 (2018) 32 GB memóriás 
tablet. 
 
/az A) és B) pontban hivatkozott nyeremények a továbbiakban együttesen: „Nyeremény”) 
 
A Nyertes Játékos a nyereményt átadás – átvételi nyilatkozat alapján jogosult átvenni. 

 
A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. Szervező fenntartja 
a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok a Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése 
mellett a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más 
nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is. 
 

 
 
6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 
 
6.1 A nyertesekkel a Szervező vagy a Lebonyolító a Játékos által megadott email címen keresztül privát 

üzenetben (továbbiakban: ”Értesítés”) veszik fel a kapcsolatot és egyezteti velük a Nyeremények 
átvételének részleteit, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. 
 

6.2 A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül 
visszaigazolni a feladónak küldött válaszemailben, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő 
regisztrációval kifejezetten hozzájárul, és amelyet kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben a nyertes a 
fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a 
Játékos kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek. 

 
6.3 Az 5.4. A) pontban hivatkozott nyereményeket a Lebonyolító postai úton, a Játékos által a visszaigazolás 

során megadott címére kézbesíti „postán maradó” könyvelt küldeményként, így a nyertes Játékos 
nyereményét az illetékes postai szolgáltatóhelyen jogosult átvenni személyazonosságának igazolása 
mellett, amely kézbesítési módot a Játékos kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja. A Lebonyolító a 
nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon 
belül. A nyertes Játékos köteles a nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni. Ha 
ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény felhasználása 
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a 
nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  
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Az 5.4. B) pontban hivatkozott nyereményt a nyertes személyesen jogosult átvenni az előzetesen egyeztetett 
időpontban a 1134 Budapest Klapka utca 4. szám alatt található Kassák Residence Showroom értékesítési 
irodán személyazonosság igazolása mellett 2019. december 16 – 19. között nyitvatartási időben (08:00 – 
17:00 óra között) előre egyeztetett időpontban  (https://livinghomes.hu/hu/kapcsolat). Amennyiben az 
előbbi időpont a nyertes számára nem megfelelő, abban az esetben 2020. január 6. és január 10. napja között 
van lehetőség az átvételre szintén nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban. 

 
6.4 Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni vagy 

átadni, mert akár a regisztráció során, akár az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok 
nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban 
írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót 
semmilyen felelősség nem terheli. 

 
6.5 Ha a nyertes az értesítést követő 48 órán belül nem jelzi a Nyeremény elfogadására vonatkozó szándékát, 

továbbá amennyiben a felajánlott Nyeremény átvételét írásban megtagadja, vagy arról írásban lemond, úgy 
ő a Játékból kiesik. 
 
A Nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a jelen Játékszabályzatban kifejezetten 
nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. a helyszínre utazás költségei, stb.) a Játékosokat 
terhelik.  
 
A nyertes a nyeremény kiszállításával kapcsolatos költségek megtérítésére kötelezhető abban az esetben, 
amennyiben bár a nyereményt írásban elfogadta, azonban a kiszállítás alkalmával nyertesi minőségét nem 
tudja igazolni, vagy a nyeremény átvételét az átvétel során a helyszínen tagadja meg. 
 
A Nyeremények átvételének megtagadása, valamint az arról való lemondás kizárólag írásba foglalt 
nyilatkozat kiállításával lehetséges. 

 
A Nyeremények elfogadása egyben hozzájárulást jelent a nyertes adatainak ügyfél azonosítása céljából 
történő ellenőrzéséhez. Ha az adatok ellenőrzése során megállapítható, hogy a regisztráció során megadott 
adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a Játékos a játékból kiesik. 
 
Amennyiben a Nyereményt nem az Értesítő levél címzettje, azaz nem közvetlenül a nyertes veszi át, a 
tényleges átvevő a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát köteles teljes bizonyító erejű 
magánokiratban foglalt meghatalmazással igazolni. 
 
A Nyeremények átvételéről a jelenlévők átadás – átvételi elismervényt állítanak ki, amelyet a Játékos 
köteles aláírni. 
 

7. ADÓZÁS 
 

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem 
terheli.  
  

8. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
8.1. Adatkezelő, Adatfeldolgozó: A Játék során megadott személyes adatok tekintetében a Szervező 

adatkezelői, a Játék eredményes lebonyolításával megbízott Lebonyolító pedig adatfeldolgozói minőségben 
jár el. A Lebonyolító kizárólag Adatfeldolgozóként jár el, azaz a személyes adatok felhasználásával 
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az Adatkezelő határozza meg számára, így az Adatfeldolgozó az 
adatkezelést érintő döntést nem hozhat, személyes adatot saját célra nem dolgozhatja fel, továbbá azokat 
az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az Adatfeldolgozó által végzett 
adatkezelés részletes szabályait az Adatfeldolgozóval kötött szerződéses rendelkezések tartalmazzák. 
 

8.2. Adatkezelés jogalapja: Az Általános Adatvédelmi Rendelet (a „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
szerint adott hozzájárulás. A Játékos akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. A Játékos személyes adatainak kezeléséhez az 
alábbiak szerint járul hozzá. 
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A Játékos a www.livinghomes.hu/nyereményjáték weboldalon történő regisztráció alkalmával megismeri 
a honlapon elérhető Jatékszabályzat tartalmát, a Szervező hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint a 
Lebonyolító, itt letölthető, hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját, ezt követően önkéntesen megadja 
megfelelő adatait, válaszol a feltett kérdésekre, és az erre vonatkozó megfelelő külön mező tevőleges 
kipipálásával elfogadja jelen Játékszabályzat és a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, és 
az Érintett hozzájárulását adja a Játék lebonyolítása céljából történő adatkezeléshez, valamint megerősíti a 
megadott személyes adatok valódiságát és pontosságát. A Játékos a Játékban való részvétellel kapcsolatos 
adatszolgáltatása önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten 
hozzájárulnak ahhoz, hogy  
 
(i)  a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékosok által megadott 

személyes adatatokat a Játék időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 4 hónapig 
kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a 
Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; és 

(ii)  részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését. 

 
A Játékosnak lehetősége van a Szervező által megjelölt elérhetőségén a hozzájárulását bármikor, 
következmények nélkül visszavonni, ezzel azonban a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a 
Játékban a továbbiakban nem vehet részt. Így a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz 
vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi. 
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel kizárólag olyan 
esetben készülhet, amennyiben ahhoz a Játékos egyértelműen, külön írásbeli hozzájáruló nyilatkozat útján 
hozzájárul. A Szervező a nyeremény kisorsolt Játékosnak való átadását nem teszi függővé a kép-, hang- és 
filmfelvétel készítéséhez adott hozzájárulás megadásától. 

 
8.3. Az Adatkezelés célja: A Játékban történő részvételkor megadott személyes adatok kezelésére a Játékhoz 

kapcsolódó adatbázis kezelés, a Játék eredményes lebonyolítása, a Játékos azonosítása, a nyereményre való 
jogosultság megállapítása, a nyertes játékossal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez 
kapcsolódóan a nyeremények postázásának/ átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kerül sor.  
 

8.4. Kezelt adatok köre: Játékos neve, lakcíme/értesítési címe, email címe, telefonszáma.  
 

8.5. Adatkezelés időtartama: A Játékos hozzájárulásának visszavonását követően haladéktalanul törlésre 
kerülnek, ilyen igény hiányában a Játék befejezését követő két hónapig. 

 
8.6. A Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatait nem hozza nyilvánosságra. Az adatok pontosságára 

és teljességére tekintettel, a Szervező felhívja a Játékos figyelmét arra, hogy a személyes adataiban 
bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezését követően haladéktalanul írásban jelentse be részére.  

 
8.7. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával a Játékos megerősíti, hogy a hatályos Adatkezelési 

Tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja. A Szervező, mint adatkezelő 
szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A 
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 
kezeléséről, és a Játékos a Szervező Adatkezelési Tájékoztatóban biztosított érintetti jogaival éljen az alábbi 
címeken: nyeremenyjatek@livinghomes.hu e-mail címen. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, 
illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni. 

 
8.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen Játékszabályzat 8. pontjában foglalt adatkezelésre vonatkozó 

rendelkezések csupán a Szervező, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatójának jelen Játékszabályzattal 
kapcsolatos kivonata, a teljes Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos szövege a Szervező weboldalán 
érhető el, melyben a Játékos Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is kiterjedő 
részletes tájékoztatásban részesül.  
 

 
 
 

http://www.livinghomes.hu/nyerem%C3%A9nyj%C3%A1t%C3%A9k
https://onlinecapital.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat/
mailto:nyeremenyjatek@livinghomes.hu
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9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
9.1. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves 

vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén 
kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, 
sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  

 
9.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben 
érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a 
Szervezőtől nem követelheti. 

 
9.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető 

szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 
szükséges biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a szervert ért külső támadásokat elhárítsa. Tehát 
amennyiben a Weboldalt, 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, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

 
9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, 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. 

 
9.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot 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. 

 
9.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor 
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, 
illetve megszüntesse.  

 
9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre 

vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva 
közzéteszi Weboldalon. A jelen Játékszabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a 
www.livinghomes.hu weboldalon. 
 

9.8. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a Játékkal, a 
Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését 
fogadják el irányadónak.   

 
9.9. A www.livinghomes.hu weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve 

azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot 
meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása nem lehetséges. 

 
9.10. A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.  

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem 
korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.  
 

 
 
Budapest, 2019. szeptember 4. 

 
             V45 Kft. 

Szervező  
 

http://www.livinghomes.hu/
http://www.livinghomes.hu/
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