„24.hu – EQUILOR” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A játék szervezője
A „24.hu - EQUILOR” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „játék”) szervezője a
Centrál Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.; a továbbiakban:
„Szervező”.) A Szervező játékot szervez az alábbi feltételekkel.
2. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden, kizárás alá nem eső, 18. életévét
devizabelföldinek minősülő, cselekvőképes természetes személy, kivéve:

betöltött,

- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen
személyek Ptk. 8:1.§.1. és 2. pontjában meghatározott, hozzátartozói és közeli
hozzátartozói;
- az EQUILOR Befektetési Zrt. alkalmazottjai, valamint e személyek Ptk.8:1 § (1)
bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
- a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő cégek, ügynökségek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen
személyek Ptk. 8:1.§.1. és 2.pontjában meghatározott, hozzátartozói és közeli
hozzátartozói;
- akit a Szervező a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.
A játékban való részvétel további feltétele az érvényes regisztráció, azaz
o

a játékos a regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) 2015. nov xx – dec xx
közötti időszakban hiánytalanul megadta a következő, valóságnak megfelelő
személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám;

o

a játékos az „Elfogadom a Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót”
jelölőnégyzetet bepipálja és ezzel elfogadta jelen Játékszabályzatban foglalt
feltételeket, azokat maradéktalanul betartja, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatait a Szervező az Adatvédelmi
Tájékoztatóban meghatározott céllal és ideig kezelje.

o

minden Felhasználó csak egyszer regisztrálhat érvényesen

A fentiek alapján a játékos a játékban való részvétellel, a jelen,
www.equilor.24.hu
internet
oldalon
közzétett
hivatalos
részvételiés
játékszabályzatot, valamint a Szervező és az EQUILOR befektetési Zrt. fenti
honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatóját automatikusan, kifejezetten
elfogadja.
3. A játék időtartama
A játék 2015. november 19. napján 06:00 órakor kezdődik és 2015. december 17.
napján 24:00 óráig tart.

4. A játék menete
A játék során az www.24.hu reklámfelületeire kattintva a látogatók a Szervező promóciós
weboldalára érkeznek, melyen lehetőségük nyílik regisztrációra kapcsolati adataik
önkéntes megadásával és ezzel


részt vesznek az ajándék szakmai oktató könyv nyereményjátékban; továbbá



jogosultak igénybe venni az Equilor Befektetési Zrt. jubileumi akció során
meghirdetett, alább látható kedvezményeit.

5. A játékban elnyerhető díjak
A játék időtartama alatt, az első 50, a jelen szabályzatban leírt részvételi feltételeknek
megfelelően regisztráló ügyfél ajándékba kap egy 2500 Ft értékű szakmai oktató füzetet
a Portfolio.hu oktató csomagjából (CFD kereskedés és Stratégiák). Az oktató füzetek
felajánlója az EQUILOR Befektetési Zrt. Az első 50 érvényesen regisztráló személy a
Szervező számítástechnikai rendszerében kerül kiválasztásra automatizált módon, a
naplózás által megállapítható regisztrációs időpontok sorrendbe állítása alapján.
A fentieken túl minden regisztráló jogosult az Equilor Befektetési Zrt. által, a Jubileumi
akciójában meghirdetett kedvezmények igénybevételére, melyek nevezetesen:
 Budapesti Értéktőzsde 50%-os kötési kedvezmény;
 100%-os számlavezetési díjkedvezmény 2015. dec.31-ig nyitott értékpapír
számlákra, 1 éves időszakra kiterjedően;
 ingyenes tőkepiaci oktatás;
 TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és NYESZ (Nyugdíjelőtakarékossági számla)
kedvezmények kihasználása.
6. Díjak átadása
A játékot követően a Szervező külön megkeresés útján tájékoztatja a nyertest a díjak
átvételének pontos időpontjáról és helyszínéről. A díjakkal kapcsolatban felmerülő
valamennyi adó- és egyéb közterhet díjak juttatója (EQUILOR Befektetési Zrt.) viseli.
A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a díjak
átvétele a Szervező által meghatározott határidőn belül megtörténjen.

7. Felelősség kizárás
A Szervező, az EQUILOR Befektetési Zrt., illetve a játék szervezésében résztvevő további
cégek nem vállalnak felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel
járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.
Figyelemmel arra, hogy a játékokban való részvétel ingyenes, a Szervező, illetve a
játékok szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle
kártalanítási, kártérítési igényt a játékok során, a játékok esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, a játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervező a játékosok adatait (nevét, telefonszámát, email címét) bizalmasan, az
érvényes adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen szabályzat mellékletét képező
adatvédelmi tájékoztatóknak megfelelően kezeli.
A Díjazottak vállalják, hogy Szervező és az EQUILOR Zrt. a nevüket, a nyerés tényét

Facebook bejegyzésben, valamint
kapcsolatban közzétegye.

az

equilor.hu

weboldalon

kizárólag

a

Játékkal

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy
magukat a játékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező
jogosult a játékot bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Szervező a
játékokkal
kapcsolatos
esetleges
módosításokat
vagy
annak
visszavonását
www.equilor.24.hu oldalon teszi nyilvánossá.
A hivatalos Internet oldal
időtartama alatt üzemel.
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Budapest, 2015. november 18.
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