
Játékszabályzat 
 

GourmetVillage Webáruház nyereményjáték szabályzata 

Szervező: Zahara Gold Kft. (a továbbiakban Szervező) 

Székhelye: 2111 Szada, Jókai utca 66.  

Cégjegyzékszáma: 13-09-193007  

 

I. A játék időtartama 

A játék 2020.03.07. 00:01 és 2020.03.16. 23:59 között tart. 

 

II. Játékban való részvétel feltételei 

A játékban az I. pontban megjelölt időtartamon belül leadott rendelések vesznek részt. A 

részvétel nem kötött sem termékhez, sem minimális rendeléshez. A sorsoláson (lásd. III. pont) 

minden ezen időszakban leadott rendelés automatikusan részt vesz. Amennyiben egyazon 

személy több rendelést is lead, úgy ő minden rendelésével, vagyis nagyobb esélyekkel játszik. Egy 

személy azonban csak egy nyereményt nyerhet. A kisorsolt személy csak akkor jogosult a 

nyeremény átvételére, amennyiben kapcsolódó rendelését korábban kifizette vagy a nyeremény 

átvételével egy időben, utánvéttel kiegyenlíti. A fizetési határidő szempontjából az ÁSZF-ben 

foglaltakat kell figyelembe venni.  

 

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik 

magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Egy Játékos csak 

egy alkalommal vehet részt a sorsoláson és egy nyeremény átvételére jogosult. Szervező nem 

járul hozzá a nyeremény továbbértékesítéséhez, valamint a nyeremény készpénzre váltásához. 

 

A Játékban nem vehet részt a Szervező, továbbá, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a 

lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói. 

 

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, 

fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése valamint felel az általa 

megadott adatok valódiságáért és helyességéért. 

 

A részvételével 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 Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem 

kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos 

hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősséget kizár.  

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy 

megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék 

kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a 

Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A 

jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy 

megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező weboldalán teszi közzé. A Játékosok felelőssége, 

hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, – a Játék használatából eredő 

közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos – kártérítést és kártalanítást. 

 



A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a www.gourmetvillage.hu oldalon 

elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni. 

 

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű 

felelősséget elhárít, így többek között a játék során megadott adatok hiányosságáért/ hibájáért ill. 

valódiságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős a nyertest 

vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a 

nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. 

 

Amennyiben a kisorsolt nyertes ezen pontban foglalt feltételek bármelyikének nem tesz eleget, 

úgy helyette új nyertes kerül kisorsolásra. 

 

A Játékosok a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul 

ismerik és magukra nézve kötelezőként elfogadják. 

 

III. Nyeremények 

 

A játékon 3 gasztroajándék csomagot sorsol a Szervező, ezek:  

1) 1 doboz Zahara Coffee Travel Specialty válogatás doboz 

2) 1 doboz Zahara Single Origin forró csoki válogatás doboz 

3) 1 doboz Zahara kínai szálas tea válogatás doboz 

 

IV. Nyertesek kiválasztása 

A sorolás 2020.03.17-én történik. A játék három nyertese a Játék időtartama alatt szabályszerűen 

résztvevő Játékosok közül kerül kiválasztásra a Szervező székhelyén. A játék résztvevői a 

megrendelésük leadási idejének sorrendjében kapnak egy sorszámot. A sorszámozás folyamatos. 

Az idő meghatározásnál a Szervező az automatikus rendelési értesítő levél levelezőprogram 

szerinti dátumát és pontos időpontját veszi alapul. A sorsolás a https://www.random.org/ oldal 

segítségével történik.  

 

 

V. Értesítés, nyeremények átvétele 

A nyertes értesítése – Szervező által – elektronikus levélben történik a sorsolástól számított 3 

munkanapon belül. 

A megadott elérhetőség helyessége, a beérkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény 

átvétele a Játékos felelőssége. 

A fizikai nyereményeket MPL Futárszolgálattal juttatja el a Szervező a nyertesekhez, egyszeri 

alkalommal, a Játék lezárását és a nyertes kiválasztását követő 30 munkanapon belül. 

Szervező nem vállal felelősséget az email cím, a szállítási cím, értesítési telefonszám elírásából 

vagy bármilyen egyéb technikai problémából eredő károkért, melyek megakadályozzák, hogy a 

nyertes megkapja nyereményét. A Nyertes felelőssége ellenőrizni beérkező leveleit, beleértve a 

spam és a promóciós üzenetek mappát is. 

A sikertelen értesítés, kézbesítés illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett 

nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül 

nem jelez vissza, akkor a nyereményt a Szervező automatikusan átruházza az első pótnyertesre. 

 

 

VI. Adatvédelem 

A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy 

az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából 

felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését, feldolgozását a Szervező végzi.  

http://www.gourmetvillage.hu/
https://www.random.org/


 

Azok, akik Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a) 

nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal 

kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja. b) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten 

elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A Játékos adatai törlését a nyilvántartásból 

bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: Zahara Gold Kft. (2111 

Szada, Jókai utca 66., info@gourmetvillage.hu) A teljes adatbázis harmadik félnek nem kerül 

átadásra, ugyanakkor a fizikai nyeremények nyerteseinek adatait a Magyar Posta Zrt.-nek, mint 

MPL csomagküldő szolgáltatónak adja át kizárólag a nyeremény kiszállításának lebonyolítása 

céljából. A Nyertesek a Magyar Posta Zrt. adatkezelési szabályzatáról 

a https://www.posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA

_ZRT.pdf linken tájékozódhatnak. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

lehet élni. 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu/ E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

Szervező 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. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték szabályzatot indokolt 

esetben bármikor megváltoztathassa. A Játékos a játékban történő részvételével kifejezetten 

tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési 

feltételeit. A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen szabályzat 

alkalmazására, értelmezésére, illetve a jelen szabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a 

szabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra. Amennyiben a Játék során 

visszaélések gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy 

törölje. Továbbá Szervező fenntartja a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a játék 

érvényességi idejének megváltoztatására, akár a Játék ideje alatt is. 

 

Kelt: Szada, 2020-03-03 
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