
Nyerje meg a 150 darab Lindt EXCELLENCE válogatás egyikét! 

Részvételi játékszabályzat 

1. A promóció rövid leírása 

Mindazon vásárlók, akik a regisztrációt követően bármely Lindt EXCELLENCE termék(ek) vásárlását 

igazoló blokk, nyugta vagy számla fotóját vagy elektronikus PDF formátumát és a vásárlás pontos 

időpontját feltöltik a promóciós honlapra (www.lindt-nyeremenyjatek.hu), majd a honlapon válaszolnak 

a játék kérdésére, megnyerhetik a 150 db Lindt EXCELLENCE válogatás egyikét. A játék során további 

5 Lindt EXCELLENCE válogatást sorsolunk ki kizárólag a Kifli.hu vásárlói között. A blokkon látszódnia 

kell az AP kódnak, a nyugta számának (számla esetén a számlaszámnak). (A továbbiakban a blokk, számla 

együtt: blokk, az AP kód, számlaszám: AP kód, kód. Online vásárlás esetén AP kód nem szükséges.) 

2. Szervező és Lebonyolító: 

Szervező: Lindt & Sprüngli (CEE), Reg. szám.: 27928951, regisztrált székhely: Karolinská 650/1, Prága 

8, irányítószám 186 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, 

Section C, File 127165 

Lebonyolítók:  

Studio Fresh, s.r.o., regisztrált székhely: Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Csehország, IČO: 

25228323, bejegyezve a Plzeň Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, Section C, File 

10701 

 

Studio Fresh Net, s.r.o., regisztrált székhely: Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Czech Republic, Reg. 

szám: 29109701, Adószám.: CZ29109701, bejegyezve a Plzeň Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi 

nyilvántartásba, Section C, File 25394 

3. A Játék időtartama: 

A nyereményjáték 2022.01.06. 00:00:00 óra és 2022.02.04. 23:59:59 óra között zajlik bármely 

magyarországi üzletben és online áruházban, bármely Lindt EXCELLENCE termék megvásárlásával. 

 

4. A nyereményjáték részvételi feltételei, a jelentkezés menete: 
4.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyar lakcímmel rendelkező, a 4.2. pontban 

meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a 

Játék időtartama alatt vásárol legalább 1 db Lindt EXCELLENCE terméket és feltölti a termék(ek) 

vásárlását igazoló blokk vagy számla fotóját, vagy az elektronikus nyugtát vagy számlát PDF 

formátumban a   www.lindt-nyeremenyjatek.hu (a továbbiakban „Honlap”) oldalra, és válaszol a 

Honlapon található kérdésére. 

4.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy 

lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és 

mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

4.3 Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi 

egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) 2. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

5. A játékban résztvevő termékek 

Bármely Lindt EXCELLENCE termék(ek). 

 

6. Részvételi szabályok 

A regisztrációhoz/nevezéshez szükséges adatok:  

http://www.lindt-nyeremenyjatek.hu/


• Teljes név 

• e-mail cím 

• IP-cím 

• telefonszám 

• a vásárlást igazoló nyugta (fotó vagy PDF) 

• válasz adás a verseny kérdésére 

• a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadása  

 

A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség 

nem terheli. 

A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált email cím 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet használ a Játékos, a Játék kezdete 

előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti 

következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű 

felelősségét kizárja. 

A regisztráció/nevezés feltétele: legalább 1 (egy) db Lindt EXCELLENCE termék megvásárlása 1 (egy) 

db nyugtán a nyereményjáték ideje alatt. 

 

Egy beküldött blokk/nyugta fotó vagy PDF egy pályázatnak minősül, függetlenül attól, hogy a 

blokkon/nyugtán mennyi termék szerepel. Minden AP kód és számlaszám a hozzá tartozó dátummal csak 

egy alkalommal vehet részt a Játékban. Maximum 1 darab olyan blokkot lehet feltölteni, melyeknek AP 

kódja és az időpontja azonos. Amennyiben online áruházban történt a vásárlás, és az elektronikus 

számlán/nyugtán nem került feltüntetésre a vásárlás pontos időpontja – csak annak dátuma - úgy a 

rendelést visszaigazoló e-mail beérkezésének időpontját (óó:pp) szükséges megadni. 

 

 

A regisztráció egy e-mail címre vonatkozik, amelyről korlátlan számú blokk/pályázat feltölthető.  

 

A jelentkező a nyereményjáték ideje alatt köteles az összes vásárlást igazoló dokumentumot megtartani 

(a pályázat leadásához használt blokk/nyugta). A dokumentumok bemutatását a szervező a verseny 

eredményhirdetése után is kérheti a nyertesektől.  

 

A cím, melyre a játékban résztvevő blokkot/nyugtát a játékosnak be kell küldenie, amennyiben 

nyertességét igazolnia kell: Studio Fresh, s.r.o., regisztrált székhely: Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy 

Vary, Csehország.   

 

A jelentkezéshez használt nyugtáról készült képen egyértelműen látszódnia kell a termék(ek) (legalább 1 

(egy) db Lindt EXCELLENCE termék) megnevezésének és a vásárlás pontos időpontjának, különben a 

jelentkezés érvénytelen. 

 

A Szervezők nyertesség esetén kizárólag azokat az eredeti blokkokat/számlákat fogadják el a nyertesség 

bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött 

AP kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem lehet 

szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely egyéb rongálódáson. 

 

Ha a jelentkező nem tudja bemutatni a nyugtát/nyugtákat a Szervező/Lebonyolítónak, akkor nem tesz 

eleget a nyereményjáték-szabályzatnak, így ennek értelmében kizárjuk a játékból.  

 

Ha az elektronikus nyugta nem mutatja a termék nevét, akkor a vásárlást kézzel írott nyugtával kell 

igazolni a jelentkezéshez. Az eladótól kapott, kézzel írt nyugtához az eredeti, elektronikus nyugtát is 

csatolni kell, amely igazolja legalább 1 (egy) db Lindt EXCELLENCE termék vásárlását. A nyugtán a 

bolt hivatalos pecsétjének is meg kell jelennie. 



 

Ezek a követelmények a jelentkezéshez szükséges dokumentumok bármely egyéb hiányzó adatára is 

vonatkoznak, amelyeket a játékszabályzat megkövetel. A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják 

ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. 

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és 

adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például 

(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos 

hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó 

mindennemű felelősséget kizárnak. 

Információ a játékról: 

A Játékkal kapcsolatos információk elérhetőek a www.lindt-nyeremenyjatek.hu internetes oldalon. A 

Játék hivatalos Játékszabályzata a www.lindt-nyeremenyjatek.hu internetes oldalon jelenik meg. A 

nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a promóció teljes 

időtartama alatt az info@lindt-nyeremenyjatek.hu e-mail címen. 

 

7. Nyeremény 
Százötvenöt (155) nyereményt lehet megnyerni. A verseny végén 150 (százötven) nyereményt sorsolunk ki az összes 

érvényes nyugta-regisztráció között, valamint további 5 (öt) nyereményt kizárólag az érvényes Kifli nyugta-

regisztrációk között. Nyeremény: egy eredeti Lindt EXCELLENCE csokoládé válogatás. 

 

8. A nyeremény átadása, a nyertes kiválasztása 

Nyereményben csak az a jelentkező részesülhet, aki eleget tett a nyereményjáték minden 

követelményének. A nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk ki az összes, szabályos, a játékszabályzatnak 

eleget tevő, a nyereményjáték előre meghatározott időtartama alatt érkező regisztráció/nevezés közül.  

 

A sorsolásra 2021.02.18-án kerül sor. 

 

A sorsolások nem nyilvánosak.  

 

A nyertest/nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk és sorsolás után, legkésőbb 7 napon belül e-mailben 

értesítjük majd. Erre az e-mailre 14 munkanapon belül kell visszajelezniük az eredeti nyugta esetleges 

bemutatásával együtt. Ha a nyertes/nyertesek az értesítéstől számított 14 (tizennégy) napon belül sem adja 

meg levelezési címét, és/vagy nem mutatja be a nyugtát, vagy ha nem lehet kapcsolatba lépni a nyertessel, 

illetve a nyertes játékos nem felel meg a Versenyszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a nyeremény 

automatikusan visszaszáll a Szponzorhoz.  

 

A nyertesek nevét a www.lindt-nyeremenyjatek.hu weboldalon közzétesszük. 

 

A nyertessel/nyertesekkel a Szervező/Lebonyolító veszi majd fel a kapcsolatot, tájékoztatja a további, 

határidős teendőkről, és felkéri, hogy küldje el a nevét, telefonszámát, levelezési címét, valamint a 

vásárlást igazoló, eredeti nyugtát. 

 

A nyeremények szállítási költségét a Szervezők viselik, azonban minden egyéb felmerülő költség a 

nyertes Játékost terhelik.   

  

Szervezők a nyereményeket futárszolgálattal szállítják ki. A nyeremények kiszállítását a Szervezők egy 

alkalommal kísérlik meg, a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes átvételének 

lehetőségét nem biztosítják, valamint a nyeremények további kiküldését nem vállalják.  Amennyiben a 



kiszállítás sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát, és a nyeremény visszakerül a 

Szponzorhoz. 

 

A nyeremények kiszállítása a promóció befejezte után kezdődik meg, legkésőbb a promóció lezárulta 

utáni 60 munkanapon belül.  

 

9. A Szponzor és Szervező felelősségi köre 

A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott 

technikai infrastruktúra (pl. honlap, Facebook, Instagram fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és 

adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szponzoron és a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de 

nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. 

A Szponzor és a Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szponzor 

és a Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szponzor és a 

Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen 

előforduló nyomdai hibáért. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett 

játékából kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, 

robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz 

jutni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, 

amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szponzor és a Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot 

szüneteltesse, vagy törölje. A Szponzor és a Szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, 

elmaradásából, valamint a jelentkezéskor/regisztrációkor érkező válaszok hiányos adattartamából eredő 

problémákért. 

 

A Szervező és a Szponzor a nyereménycsomag hiányosságáért, sérülésért nem vállal felelősséget. 

A Szervezőnek jogában áll bármikor visszavonni, törölni a nyereményjátékot. 

 

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.  

 

10. Adózási rendelkezések   

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.  

 

A Szervezők tájékoztatják a Játékosokat, hogy a nyeremények tekintetében a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a Játék adómentesnek 

minősül. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség 

a nyertest terheli. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1 Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy 

nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítsék. 

11.2 A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot tartalmazó blokkok 

vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását 

igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és 

számlák és az azokon szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, 

vagy a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a Szervezők döntése 

az irányadó. A Szervezők a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával 

kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket. 

11.3 A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, 

továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási 



médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek 

megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra 

hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők 

és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen 

felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. A Szervezők kérésére a nyertes 

Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. 

11.4 A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti AP kódot vagy 

számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és 

elfogadott, majd a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet küldött. 

11.5 A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) 

sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem 

köteles a nyeremények átadására. 

11.6 A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt 

működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, 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 Szervezők, illetve a 

Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 11.12. Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a 

felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem 

vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

11.7 A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 

kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

12 Adatkezelés, adatvédelem 

A versenyben való részvétellel a résztvevő elfogadja a nyereményjáték összes szabályát és feltételét. 

Részletes adatvédelmi szabályzatunk a nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbi linken megtalálható: 

Adatkezelési szabályzat link 

 

Budapest, 2021.12.08 

 

https://www.lindt-nyeremenyjatek.hu/assets/C002SupermilkCokoladaNaRok/documents/Lindt--Supermilk_GDPR-HU.pdf

