„Kaparj és nyerj a Pöttyössel!”
NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Kaparj és nyerj a Pöttyössel” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:
Játék) szervezője a FrieslandCampina Hungária Zrt (székhely: 1134 Budapest,
Váci út 33. e-mail: vevoszolgalat@frieslandcampina.hu) (a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft.
(székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf.
341.; e-mail: pottyosspar@bangbang.hu) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött, a 2.10.
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a
továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,
2.1.1. bármely magyarországi INTERSPAR, SPAR, SPAR Partner, SPAR Market
vagy City SPAR üzletekben vásárol legalább 1 (egy) darabot a promóciós kaparós
szelvényt tartalmazó csomagolással ellátott alábbi Pöttyös termékek közül:
• 5x51g kiszerelésű natúr étbevonatos,
vagy
• 5x51g kiszerelésű mogyorókrémes,
vagy
• 5x51g kiszerelésű gesztenyés,
vagy
• 5x38 g Fitt natúr
bővebben a játékszabályzat 1. sz. mellékletében, (a továbbiakban együtt: Termék),
és
2.1.1.1. a Termék csomagolásán található kaparós szelvényt (a továbbiakban
Szelvény) lekaparva a 8 jegyű alfanumerikus kóddal (a továbbiakban: Kód)
elektronikus úton regisztrál a www.kaparjesnyerj.pottyos.hu domain alatti
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), melynek során megadja a következő valós
adatait: teljes név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, profil jelszó (a
továbbiakban: Regisztráció), és a Kódot feltölti a profiljába (a továbbiakban: Profil),
így a 4.4. és 4.5. pontban meghatározott játékmenet alapján jogosult egy azonnali
online letölthető, választható kuponkedvezményre a készlet erejéig (a továbbiakban
Online kuponkedvezmény), valamint részt vesz a nyerőidőpontos napi ajándékok
(a továbbiakban Nyerőidőpontos napi ajándékok) és a 2. kódfeltöltéssel a
főnyeremény (a továbbiakban: Főnyeremény) sorsolásán is
és

2.1.2. a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a
jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt
és
abban az esetben pedig, ha a Játékosokat a jelen Játékszabály alapján nyertesként
sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes), úgy a nyertes Kódot tartalmazó promóciós
eredeti Szelvény(eke)t és a Játékszabály 2.4. pontjában meghatározott egyéb
adatokat megküldik a jelen Játékszabályzatban meghatározott címre.
2.1.3. A Játék során a Weboldalra ellátogató Játékos a Szelvény kaparós felülete
alatt található Kódokat kizárólag egyszer jogosult felhasználni (a továbbiakban
együtt: Pályázat).
2.2. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 3. pontban megjelölt Játék időtartama előtt, alatt
és után a promóciós Szelvénnyel ellátott csomagolású termékekkel párhuzamosan
„hagyományos”, promóciós Szelvénnyel nem ellátott termékek is elérhetőek a
boltokban. A Játékban kizárólag a 2.1.1. pontban meghatározott, promóciós
Szelvénnyel ellátott, a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt
Termékek vesznek részt. A Játékban összesen megközelítőleg 200.000 darab
promóciós Szelvénnyel ellátott csomagolású Termék vesz részt. A promóciós
Szelvénnyel ellátott Termékek a készlet erejéig érhetők el.
2.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a
Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat
beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú promóciós Kódot jogosult feltölteni a
Weboldalra a 2.1.1.1. pont szerint. Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos
többször tölti fel, úgy Szervező az első feltöltött Kódot regisztrálja, a további,
ugyanazon Kódot tartalmazó feltöltéseket törli és a Játék során nem veszi
figyelembe.
2.4. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Kódot
tartalmazó promóciós Szelvénye(ke)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni,
és azt a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény
átvételének az előfeltétele.
A nyertes Játékos értesítést kap, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak
megfelelően küldte be Pályázatát.
Nyertesség esetén a Lebonyolító a nyereményjáték lezárását követően lekésőbb 3
(három) munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail) formájában és/vagy
telefonon (a továbbiakban: Üzenet) két alkalommal értesíti a nyertes Játékosokat. Az
értesítések tartalmazzák:
(i) a címet (Bang Bang Ideas Kft.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.), melyre a
lentebb meghatározott információkat a Nyertesnek meg kell küldenie és
(ii) azt a határidőt, amíg a Nyertesnek a nyertességet igazoló eredeti promóciós
Kódo(ka)t tartalmazó Szelvény(eke)t be kell küldenie.

A Nyertesnek az értesítés megküldését követően a megadott határidőig a fenti
címre
(i) meg kell küldenie a nyertességet igazoló eredeti promóciós Kódo(ka)t
tartalmazó Szelvény(eke)t és
(ii) azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a
Lebonyolító/Szervező postázni tudja, illetve a borítékon fel kell tüntetnie:
„Kaparj és nyerj a Pöttyössel!”
Tehát Nyerőidőpontos napi ajándék esetében 1 (egy), a Főnyeremény esetében 2
(kettő), a nyertességet igazoló Kódot tartalmazó promóciós Szelvényre vonatkozik a
megőrzési kötelezettség. Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült,
és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem
olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen
módon hamisított vagy manipulált Kódok és Szelvények érvénytelenek és nem
vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a
Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely
vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok/Szelvények
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban
csalást/hamisítást követ el.
2.5. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra,
így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső
technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli.
2.6. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
2.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az
érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.8. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a
Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a
Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos
bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost
a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek,
amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.
2.9. A Pályázat beküldésével 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.

2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Pátria Nyomda Zrt.
(1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) és az Ugrinpack-Erdősi Kft. (2510 Dorog
Tömedék akna ipt.), a SPAR Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz)
valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
(1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.11. 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 Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
játékosoknak 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, illetve hamis, vagy hamisított Kódot
használnak fel 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.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018. november 15. 00 óra 00 perctől 2018. december 12. 23 óra 59
percig tart.
A promóciós Kódok 2.1.1.1. pont szerinti feltöltésének határideje: 2018. december
12. 23 óra 59 perc.
4. A JÁTÉK MENETE
4.1. Online kuponkedvezmény
4.1.1. Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.1.1.1. pont alapján promóciós
Kódot tölt fel, jogosult feltöltésenként egy darab, az 5.1.1. pontban leírt Online
letölthető azonnali kuponkedvezmény ajándékra.
4.2. Nyerőidőpontos napi ajándékok
4.2.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018. november 9. napján
10:00 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében az 5.2.1. pontban meghatározott egyes
nyerőidőpontos napi ajándékokra vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék
teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 750 darab nyerő időpontot sorsol
ki. A nyerőidőpont sorsolás helyszíne: 1143 Budapest, Thököly út 162 - dr. Kardos
Ferenc közjegyző irodája
4.2.2. Az 5.2.1. pontban meghatározott Nyerőidőpontos napi ajándékokat a
Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az
egyes nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban
vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc,
századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel

Kódot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be
érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek,
akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Egy
játékos egy nyerőidőpontos napi ajándék típusból maximum 3 (három) darabot
nyerhet meg a promóció során.
4.2.3. A nyerőidőpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség
elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet
Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék
lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki
által szabadon megtekinthetők, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító
telephelyén (1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. 4/20.) a Játék végétől számított 30
(harminc) naptári napig.
4.3. Főnyeremények
4.3.1. A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt összesen minimum 2 (kettő) Kód
feltöltését követően lehetőséget kapnak a Főnyeremény megnyerésére, azaz részt
vesznek a főnyeremény sorsolásán. A játékos növelheti esélyét a főnyeremény
sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség, vagyis
minimális szükséges kódmennyiség többszörösét tölti fel.
4.3.2. A főnyeremény sorsolás időpontja: 2018. december 14. 14:00 óra. A
sorsolás helyszíne: 1143 Budapest, Thököly út 162 - dr. Kardos Ferenc közjegyző
irodája, a sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsoláson 1 (egy) fő
főnyeremény nyertes mellett 10 (tíz) fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az
eredeti Nyertesek Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint
érvénytelenné válik. A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A
sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a
Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.
4.4. Érvénytelen pályázat
Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:
• A Pályázó nem betöltötte be a 18. életévét.
• A Pályázó nem magyar állampolgár.
• Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.
• A Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személy
• A Pályázó nem rendelkezik a nyertes Kódokat tartalmazó Szelvényekkel.
• A Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest,
Hunyadi János út 7.) és az Ugrinpack-Erdősi Kft. (2510 Dorog Tömedék akna
ipt.), a SPAR Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz), vagy a
Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy
mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.
• Amennyiben a Pályázó az email-es nyeremény értesítést követően 5
munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező, vagy Lebonyolító felé a
www.kaparjesnyerj.pottyos.hu oldalon található email-es, vagy levelezési
elérhetőségén. (Levelezés esetén a levél feladási dátuma az irányadó.)

•
•
•
•

•

A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és az Ajándék
átadása ennek következményében meghiúsul.
A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének
megszüntetését.
A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban,
vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.
Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.5. pontjában
foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a
Kódokat, a Szelvényeket és/vagy csalást követ el.
Amennyiben a Játékos két alkalommal történő kézbesítés során sem veszi át
a nyereményét.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1. Online kuponkedvezmény ajándék
5.1.1. Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.1.1.1. pont alapján promóciós
Szelvény Kódot tölt fel online a Weboldalra, jogosult lehet egy darab
tetszőlegesen választható Online kuponkedvezmény ajándékra. Az Online
kuponkedvezmények a készlet erejéig elérhetők. A Szervező és a Lebonyolító
fenntartja a jogot az Online kuponkedvezmények változtatására. Az Online
kuponkedvezmények készpénzre nem beválthatók és nem összevonhatóak. A
Szervező és a Lebonyolító az Online kuponkedvezmények beváltásával kapcsolatos
reklamációt nem tud elfogadni, kérdések és kérések estén az Online
kuponkedvezményt kibocsátó céggel lehet felvenni a kapcsolatot a kuponon
feltüntetett elérhetőségeken.
5.1.2. Amennyiben az Online kuponkedvezmény ajándékra jogosult Játékos a
kuponon feltüntetett határidőig a kedvezményre jogosító kupont nem váltja be, úgy
elveszíti jogosultságát az Online kuponkedvezmény ajándékra és azt a továbbiakban
nem követelheti.
5.1.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Online
Kuponkedvezmény ajándékra lehet jogosult.
5.1.4. A választható Online kuponkedvezmény
játékszabályzat 2. számú mellékletében olvasható.

ajándékok

5.2. Nyerőidőpontos napi ajándékok és főnyeremény
5.2.1. A Játékban kiosztásra kerül:
- Nyerőidőpontos napi ajándék, összesen 750 db;
o Pöttyös pendrive, összesen 550 db:
▪ 4GB
▪ Egyedi Pöttyös dizájn: Túró Rudi forma
o Pöttyös MOJO fejhallgató, összesen 140 db:
▪ Prémium basszushangzás
▪ Mikrofonnal ellátott levehető kábel

listája

a

A mikrofonos kábel bármilyen más 3,5 mm-es jack kompatibilis
készülékkel is használható (iPhone, Blackberry, HTC stb.)
▪ 3,5 mm-es stereo jackdugó, ami kompatibilis 3,5-ös csatlakozót
használó eszközzel
▪ 20 Hz – 20 kHz Frekvencia átvitel
▪ 32 Ohm Impedancia
▪ 103dB érzékenység
▪ 1 év prémium cseregarancia
▪ Pöttyös dekorációval
▪ Garancia: 1 év
o Pöttyös törölköző, összesen 50 db:
▪ Pamut törölköző
▪ méret: 135x70cm
▪ Pöttyös dekorációval
o Pöttyös kabinbőrönd, összesen 10 db:
▪ Méret 55 cm
▪ Front oldalon Pöttyös dekorációval
(a továbbiakban együttesen: Nyerőidőpontos napi ajándék)
▪

-

Főnyeremények (összesen 1 db):
o 1 db Pöttyös Volkswagen Beetle Cabriolet
A Játék végén kisorsolásra és átadásra kerülő nyeremény egy (1)
darab Volkswagen Beetle Cabriolet személygépkocsi:
Leírás:
▪ Beetle Cabriolet Design BMT 1.2 TSI
▪ Benzin / 1.2l / 77kW/ 105LE
▪ Kézi 6 fokozatú / 125 CO2 g/km
▪ Fényezés: Hófehér, Pöttyös dekorációval, fekete tető
▪ Üléshuzat: "Pepita" (szövet)
▪ Szériafelszereltségek:
▪ Külső:
▪ Fényezett hátsó spoiler
• alsó része fekete
▪ Fényezett külső tükörházak és ajtókilincsek
▪ Fényezett lökhárítók
▪ Fényezett oldalvédő díszlécek krómbetéttel
▪ Halogén főfényszóró
▪ Horganyzott karosszéria
▪ Krómbetétes légbeömlő a lökhárítóban elöl
▪ Krómozott díszléc az ablak alsórészén
▪ Oldalsó irányjelzők a külső tükrökbe integrálva
▪ Pótféklámpa
▪ Belső
▪ Belsővilágítás
• késleltetett kikapcsolással és érintkezővel minden ajtónál
▪ Dekorbetét az autó külsőszínére fényezve

•

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

az ajtók, a műszerfal és a kormánykerék betétjei az autó
külső színére fényezve
Fehér műszerfal-megvilágítás
Kormány (3 küllős)
Könyöktámasz elöl rakodórekesszel
Osztott, dönthető hátsó üléstámla
Piperetükrök a napellenzőkben (vezető- és utasoldali)
Pohártartó elöl 2 és hátul 1
Rakodórekesz a kesztyűtartó fölött
Rakodózseb az első ülések háttámláján
Szőnyegbetét elöl/hátul (szövet)
Üléshuzat "Pepita" (szövet)
Zárható kesztyűtartó
Biztonság és technika
Biztonsági öv elől és hátul,
• 3 pontos automata, elöl övfeszítővel
Biztonságiöv kontroll elől/hátul
Blokkolásgátló (ABS)
Elakadásjelző háromszög
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Elektronikus indításblokkoló
Elektronikus stabilitásvezérlés (ESP)
Fejtámlák elől, hátul (2-2 db)
Fékasszisztens
Gumiabroncs légnyomás kontroll-lámpa
Hátsó ködlámpa
Hegymenet asszisztens
ISOFIX előkészítés hátul (biztonsági gyermekülés rögzítési pont)
Kipörgésgátló (ASR)
Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel
Multi Collision fék, másodlagos ütközésvédelem
Oldal-/ fejlégzsák elöl (kombinált)
Tárcsafék elöl, hátul
Vezető- és utasoldali légzsák elöl, az utasoldali kikapcsolható
Infotaiment
Rádió "Composition Colour"
• színes, 12.7 cm TFT-érintőképernyő
• CD-/MP3-lejátszóval
• 8 hangszóróval, 4 x 20W
• SD-kártya olvasó (SD-kártyát nem tartalmaz!)
• multimedia bemenet "AUX-IN"
• FM rádióvétel
Komfort és Funkció
Ablaktörlő-, mosóberendezés elöl,
• 4-fokozatú intervallumkapcsolóval
Csatlakozó a középkonzolon (12 V-s)
Easy Entry funkció (előre dönthető első ülés és támla)

▪
▪
▪
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Elektro-mechanikus szervokormány, sebességfüggő
szabályozással
Elektromos ablakemelők elöl/hátul
Elektromos működtetésű vászontető
Fényszóró magasságállítás
Figyelmeztető hang (bekapcsolva felejtett fényszóróra)
Fordulatszámmérő, napi kilométer-számláló, szervizintervallumkijelző
Hővédő üvegezés
Kétszólamú kürt
Klímaberendezés, mechanikus szabályzással
Komfort irányjelző (egy érintésre hármat villog)
Komfortülések elöl
Kormányoszlop állítás, (magasságban és mélységben)
Külső hőmérsékletkijelző és digitális óra a belső tükör fölött
Külső tükrök, elektromosan állítható, fűthető, (bal aszférikus /
jobb konvex)
Magasságállítható első ülések
Multifunkciós kijelző
Nappali fény
Olvasólámpa elől (2 db) kulissza magvilágítás
Por- és pollenszűrő
Rádió-távirányítású központi zár
Sebességszabályzó (Tempomat)
Start-Stop rendszer
fékenergia-visszanyeréssel
Kerekek
Abroncs 215/60 R16
Helytakarékos acél pótkerék
Könnyűfém keréktárcsa 6,5Jx16 "Whirl" (4 db)
Középső borítás könnyűfém keréktárcsához

A nyereményautó színe nem opcionális, a promócióban megjelent
változat csak illusztráció, a színváltoztatás jogát a Szervező fenntartja.
Szervező vállalja, hogy a gépkocsi átadásának részét képező
forgalomba helyezési díjat, a forgalmi engedélyt és a törzslapot, a
vagyonszerzési illetéket, SZJA kötelezettséget a nyertes helyett
megfizeti.
A nyereményautó átadására a nyertessel előre egyeztetett helyszínen
és időpontban kerül sor tervezetten 2018. december 31-ig. Ezen átadás
legkésőbb, a játékszabályban írtak szerint, a nyertes utolsó
értesítésétől számított 60 napon belül, de amennyiben a nyertesnek a
játékszabályban írtak szerint valamilyen okból nem lehet átadni a
nyereményt, úgy a legutolsó pótnyertes értesítését követően is
legkésőbb 2019. február 15-ig meg kell, hogy történjen.
(a továbbiakban: Főnyeremény)

Az ajándékok változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt
fenntartja!
5.2.2. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata érvénytelennek minősül, Szervező a
4.2. pontban meghatározott nyerő időpontokat, illetve az ahhoz legközelebb eső
időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően feltöltött Kód
feltöltőjét választja nyertesnek (a továbbiakban: tartaléknyertes).
A tartaléknyertesek a nyerő időpontot követő legközelebb eső időpillanatokban
beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válhatnak jogosulttá a
nyerőidőpontos napi ajándékokra az 5.5. és 5.6. pontokban foglaltak szerint,
amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból
érvénytelen.
Amennyiben a főnyeremény nyertes Játékos Pályázata érvénytelen, Szervező a
főnyeremény ajándéksorsolás során meghatározott tartalék nyertest választhatja
nyertesnek.
5.3. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
5.4. Az Online kedvezménykupon ajándékot a Játékos a promóciós Kód feltöltését
követően a 2.1.1.1. pont szerint jogosult online átvenni. Amennyiben a Játékos az
Online kuponkedvezmény ajándékot a Kódfeltöltést követően nem veszi át, azt
a továbbiakban nem követelheti.
5.5. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot,
vagy sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott
e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos az emailben szereplő
elérhetőségen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon
belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a
magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a
nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok
valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti
időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a
Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja
kártérítési, illetve egyéb felelősségét.
5.6. A nyerőidőpontos napi ajándékokat – kivéve az online kedvezménykupon
ajándékokat és a főnyereményt - a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott
nyertesnek a Játékos által a Regisztrációkor és/vagy az Értesítés visszaigazolásakor
megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer
kísérli meg, a nyertes Pályázattal érintett nyerőidőpontot vagy sorsolást követő 60
(hatvan) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak
érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános
Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint
sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem
tesz eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a
nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen
cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb

lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb
felelősségét.
5.7. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem
jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes
Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a
pottyosspar@bangbang.hu e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be
a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat
ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.
5.8. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a
nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen
fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére
az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv
hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem
fogad el.
5.9. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő
Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a
Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek,
vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban
írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
6. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további
igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét
kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
7.1. A Játékról részletes információk a www.kaparjesnyerj.pottyos.hu weboldalon
érhetők el.
7.2.
A
résztvevők
kérdéseiket,
illetve
észrevételeiket
elküldhetik
a
pottyosspar@bangbang.hu email címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-6108952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között).
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A Pályázatok Játékosoknak felróható hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények
kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett
károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget
nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a
futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a
továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre,

amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a
Nyertes annak átvételét megtagadja.
8.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a
www.kaparjesnyerj.pottyos.hu 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 nyereményeiket,
ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy
ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
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.
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált
emailcímek 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.
8.5. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció 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.
8.6.
A
Játékhoz
kapcsolódó
adatbázis
módosítása
kizárólag
a
www.kaparjesnyerj.pottyos.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül
lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő
beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésébe, stb. a játékos azonnali
kizárását eredményezi.
8.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2018. november 14.
FrieslandCampina Hungária Zrt.
Szervező

„Kaparj és nyerj a Pöttyössel” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1.számú melléklet
TERMÉK MEGNEVEZÉSE

5x51g kiszerelésű Pöttyös natúr étbevonatos multipack
5x51g kiszerelésű Pöttyös mogyorókrémes multipack
5x51g kiszerelésű Pöttyös gesztenyés multipack
5x38 g kiszerelésű Pöttyös Fitt natúr multipack

EAN KÓD
5998201057372
5998200747861
5998200748905
5998200749025

„Kaparj és nyerj a Pöttyössel” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
2.számú melléklet
VÁLASZTHATÓ ONLINE
KEDVEZMÉNYKUPON
MEGNEVEZÉSE
CLOER
STEBA
FUNDANGO
Meglepkék.hu
MOJO
Nagyutazás.hu
Bringóhintó
Zamárdi Kalandpark

VÁLASZTHATÓ ONLINE
KEDVEZMÉNYKUPON LEÍRÁSA
Kedvezmény a www.bonair.hu oldalon
CLOER termékekre.
Kedvezmény a www.bonair.hu oldalon
STEBA termékekre.
Vásárlási kedvezmény a
www.fundango.hu oldalon.
Vásárlási kedvezmény a
www.meglepkek.hu oldalon.
Vásárlási kedvezmény a
www.feelmojo.hu oldalon.
Vásárlási kedvezmény a
www.meglepkek.hu oldalon.
Kölcsönzési kedvezmény a
www.bringohinto.hu oldalon.
Belépő mellé ajándék kisvasút jegy.

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE

BEVÁLTÁSI HATÁRIDŐ

10% 2018. december 31.
10% 2018. december 31.
10% 2018. december 31.
10% 2018. december 31.
15% 2018. december 31.
5% 2019. január 2. – 2019. augusztus 31.
20% 2019. január 1. – 2019. december 31.
1 db kisvasút jegy 2019. május 1. – 2019. augusztus 1.

