
IdealBody® Központ
1139 Budapest, Váci út 91., 1. em. (BC91 Irodaház) 

E-mail: info@idealbody.hu Webcím: www.idealbody.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Próbálj ki új ízeket INGYEN!

E-mail marketinggel (eDM) egybekötve

A játékban (a továbbiakban: „Játék”) a résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) kizárólag a jelen Szabályzat elfogadá-
sával vehetnek részt. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és 
azt elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a 
Szabályzat valamely kérdést nem rendez, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja a jelen Szabályzathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót, vala-
mint az abban foglaltak szerint hozzájárul a személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez a Játékban való részvétel 
céljából. 

Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a jelentkezéssel önkéntesen 
és kifejezetten ahhoz is hozzájárulnak, hogy részükre a Szervező hírlevelet, reklámanyagot, marketing célú üzeneteket 
küldjön a megadott e-mail címre. A hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenettel, amelyet a tanacsadas@idealbo-
dy.hu e-mail címre várunk.

1. A Játék szervezője

A játék szervezője és lebonyolítója az IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (szék-
hely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.; Cg.: 01-09-718272, adószám: 13090575241, képviseli: Handl J. Attila ügyve-
zető, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatot az 
idealbody.hu/nyeremenyjatek felületen elfogadja és az ott található „űrlap” kitöltésével a Játékra jelentkezik. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és/vagy a Szervező munkavállalói, megbízottjai, egyéb közreműködői, 
valamint mindezen személyeknek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti közeli hozzátartozói.
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3. A játék időtartama

A Játék 2022. március 1. napjának 00 óra 00 perctől 2022. június 30. napjának 24 óra 00 percig tart.

4. A játék menete

·	 A játékkiírást az IdealBody weboldalán (idealbody.hu/nyeremenyjatek) tesszük közé. 

·	 A játékban az vehet részt, aki regisztrált a weboldalon közzétett űrlapon és válaszol az alábbi kérdésre: „Melyik 
a kedvenced a limitált ízeink közül?”

·	 A Játék időtartama alatt havonta 10 fő nyertes és 3 fő pótnyertes kerül kisorolásra. A sorsolás időpontjai: az első 
hónapot követően minden egyes hónap első keddjének10:00 órája (azaz az alábbi napok: 04.5, 05.03, 06.07, 
07.05.).

·	 A sorsolásra háromtagú bizottság jelenlétében kerül sor, jegyzőkönyv felvétele mellett. A Szervező a sorso-
láshoz véletlenszám generátor szoftvert használ. A Játékosok a jelentkezés sorrendjében kapnak egy számot, a 
véletlenszám generátor pedig meghatározza, hogy az adott számok közül (pl. az 1 és a 720-as sorszám között) 
hetente melyik a 10 nyertes és a 3 pótnyertes szám. 

·	 A Játék nyerteseit a idealbody.hu/nyeremenyjatek oldalon tesszük közé a sorsolás napján, a nyertes keresztneve 
és a vásárlás időpontja feltüntetésével. A nyerteseket e-mailben is értesítjük, melyben megkérjük a velünk való 
– 15 napon belüli - kapcsolatfelvételre. 

5. A nyeremény 

A nyeremények: 

március hónapban:  10 db csomag: 1 IdealBody limitált, 1 Kollagén, 1 shaker - értéke 12430 Ft 

Április hónapban: 10 db csomag: 1 IdealBody limitált, 1 Kollagén, 1 szakácskönyv  - értéke: 15940 Ft

május hónapban:  10 db csomag: 1 IdealBody limitált íz 525g, 1 Kollagén, 1 shaker - értéke 16870 Ft

június hónapban: 10 db csomag: 1 IdealBody limitált, 1 Kollagén, 1 szakácskönyv  - értéke: 15940 Ft
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Amennyiben a nyertes kéri, nyereménye helyett annak értékével egyező kupont kap nyereményként, mely 2022. decem-
ber 31. napjáig használható fel és kizárólag IdealBody termékre váltható be az idealbody.hu oldalon található webshop-
ban. A kupon a nyertes által megadott e-mail címre kerül megküldésre, mely átvételét a nyertes köteles 15 napon belül 
írásban visszaigazolni a Szervező felé. Ennek elmulasztása esetén a nyereményt átadottnak tekintjük.

A nyertes nem jogosult a nyereményre, ha:

- a megadott e-mail címre történő értesítés kiküldését követő 15 napon belül nem jelentkezik – ebben az esetben a Szer-
vező a pótjátékost értesíti e-mailben arról, hogy a „kieső” nyertes helyébe lépett,

- jelentkezése bármilyen okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételek bármelyikének;

- a Játék menetét, eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja, vagy bármilyen módon jogosulatlan 
előnyre tett szert;

- jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

6. Adó és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésé-
nek költségét. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) 
a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: 
e-mail cím: tanacsadas@idealbody.hu

8. Felelősség

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő 
mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk téve-
sen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt 
maguk viselik. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási 
igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
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9. Vegyes rendelkezések 

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a Szabályzat 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a 
Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyeremény árát visszakövetelheti. 

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amelyen a Játék ideje alatt értesíthető nyertessége tényéről, 
illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség 
nem terheli. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és műkö-
déséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helyte-
len működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszol-
gáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az 
internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módo-
sított részekről a Játékosok a idealbody.hu/nyeremenyjatek értesülhetnek.

Budapest, 2022. március 1.

Idealbody Kft.

Szervező
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