Kulcs Patikák Alkalmazás
Játékszabályzat
A Kulcs Patika elnevezésű mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) a Partner Kártya Kft.
(székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 emelet 2., e-mail: info@partnerkartya.eu, telefonszám:
+36 202735303, cégjegyzékszám: 01-09-281423 adószám: 25546255-2-41) (a továbbiakban:
Szervező) üzemelteti és szolgáltatja.
A Játék kizárólag az ingyenes Alkalmazáson belül érhető el, mely alkalmazás letölthető Androidkészülékre a Play Store vagy iPhone készülékre az appStore mobilszoftver-áruházából.

1.

Játék leírása

Az Alkalmazás letöltését követően a Játékos saját belátása szerint dönthet úgy, hogy résztvesz-e a
Játékban. Ha részt kíván venni, akkor az Alkalmazáson belül a „Játék” gombra kell kattintani. A
Játékhoz szükséges egy aktuális ingyenes Kulcs Patikák Kedvezmény Katalógus elnevezésű országos
kiadvány beszerzése is, amelyben egy QR-kód került elhelyezésre. Ezt a QR-kódot kell a Játékosnak
megkeresnie a kiadványban, majd pedig az Alkalmazás segítségével a „Játék” menüponton belül
beolvasni a QR-kód olvasóval és elküldeni a Szervező részére legalább egy db QR-kódot.
2.

Játék időtartama

A Játék teljes időtartama: 2017. április 10. - 2017. december 10.
Főnyeremény sorsolásának időpontja: 2017. 12.15. 13:00
Nyertesek száma: 1
Pótnyertesek száma: 1
Havi sorsolás időpontja minden hónap 15. napján 13:00.
A Játék teljes időtartama alatt, a Szervező minden hónap 10. napja és a következő hónap 10. napja (pl.
2017.04.10-2017.05.10.) között QR-kódot beküldő Játékosok között külön is kisorsol minden
hónapban 3 nyertest és 3 pótnyertest.
Az év végén pedig a Szervező a 2017. április 10. napjától Játékban résztvevő Játékosok – beleértve a
nyerteseket és pótnyerteseket is – között sorsolja ki a főnyereményt.
3.

Nyeremény

Főnyeremény:
1 db, két személyre szóló, külföldi utazás kerül kisorsolásra 2017. április 10- 2017. december 10.
között a Játékban résztvevő valamennyi Játékos - beleértve a havonta kisorsolt nyerteseket is - között.
Havi nyeremény
Az adott hónap 10. napja és a következő hónap 10. napja között QR-kódot beküldő Játékosok között 3
db 10 000 Ft értékű Kulcs Patikák csomag.

A Nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, közjegyző
jelenlétében sorsolja ki a Szervező.
A Nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók be és más személyre nem
ruházhatóak át.
4. Kizárt személyek köre
A Játékban a Szervező és a Játék lebonyolításáért felelős megbízottjai (továbbiakban: Megbízott)
dolgozói és közreműködők, a Kulcs Patikák alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
Továbbá a Játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a Játék
tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége
érdekében harmadik személy a Játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.
5.

A Játékban való részvétel feltételei

Játékos lehet minden 18. életévét betöltött magánszemély, aki adatainak önkéntes megadásával és a
jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt rendelkezések maradéktalan
betartásával részt vesz a Szervező által meghirdetett Játékban, feltéve, hogy a Játékszabályzatban
foglaltak be nem tartása vagy kizáró okok miatt nem került kizárásra a Játékból (a továbbiakban:
Játékos).
A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes és önkéntes, nem jár semmilyen vásárlási
kötelezettséggel, az Alkalmazás letöltése is ingyenes és annak letöltése nem jelent automatikus
részvételt a Játékban.
Ha a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Ha a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot,
illetve az Adatkezelési Tájékoztatót és azt feltétel nélkül elfogadja.
Ha a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan
kizárásra kerül.
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.
6. A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest a Szervező e-mailben értesíti a Nyertest a sorsolás időpontját követő napon.
Pótnyertes húzására is sor kerül, annak érdekében, hogy ha valamely Nyertes nem veszi át
Nyereményét vagy bizonyos okokból a Játékból kizárásra kerül, akkor a pótnyertes(ek) a húzás
sorrendjében a Nyertes helyébe lép.
A Pótnyertest a Szervező e-mailben értesíti a nyereményről és az átvétel részleteiről a Nyertesek
kiesését követő 1 munkanapon belül.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha az nyeremény átvételéről történő értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti,
adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.
A Nyereményt a Nyertes személyazonosságának igazolásával veheti át.
Ha a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy
többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező vagy Megbízottja rendelkezésére
bocsátani, a nyeremény átvételére nem válik jogosulttá.
A Nyeremény átvételének részleteit minden Nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti a
Szervező.
A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem
vehető át, az a sorsolásnak megfelelő sorrendben a pótnyertest illeti és a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
A nyeremény után a Nyerteseket szja fizetési kötelezettség nem terheli. A Nyeremény utáni
közterheket (szja és eho) a juttatás időpontjában hatályos szja- és eho-törvény alapján a játékot
Szervező vallja be és fizeti meg.
7.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékos/Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus
úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
Játékszabályzat hatálybalépésének ideje: 2017.04.10.

