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„KiwiSun-Tensi Holiday Promóciós Nyereményjáték” 

 

Játékszabályzat 
 

1. A Nyereményjáték leírása 

 

A Fox Consulting Kft. (továbbiakban: „Szervező”) az alábbi promóciós nyereményjátékot (a 

továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezi: 

 

Azon vásárlók (résztvevők), akik 2018.12.06. és 2019.02.06. között (játék időtartama) bármelyik 

magyarországi KIWISUN Szolárium üzletben érvényes bérletet (10, 20, 30, 40, 50 vagy 100 stb. 

egységes papír alapú/online) vásárolnak vagy elektronikus vásárlás útján feltöltik lejárt bérletüket, 

jogosulttá válnak a játékban való részvételre az alábbiak szerint. 

 

Minden egyes fenti termék vásárláskor a vásárlással egyidejűleg a vásárlók kapnak a megvásárolt bérlet 

mellé egy elektronikusan generált egyedi betű-, illetve számkombinációból álló kódot. Az online 

bérletet vásárlók a megvásárolt bérlet vonalkódjának bemutatásával vehetik át az ellenőrző kódot a 

bérlet beváltása során (annak felhasználásnak megkezdésekor), felkeresett szolárium szalonban.  

 

A játékban való részvétel nem kötelező, csak azok a vásárlók vesznek részt a Nyereményjátékban, akik 

https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek oldalon, a „Jelentkezem a nyereményjátékra” gomb 

megnyomásával jelentkeznek a játékra. A jelentkezés feltétele a kapott ellenőrző kód és a megvásárolt 

bérlet sorszámának feltöltése, továbbá az online jelentkezési lap érvényes kitöltése.  

 

A jelentkezési lap kitöltésével, az azon feltüntetett személyes adatok megadásával (név, e-mail cím ), a 

hírlevélre való feliratkozással és további adatok megadásával (pl. vásárlás helyéül szolgáló KiwiSun 

szalon címe, szabályzatok elfogadása stb.) a vásárló részt vesz a Nyereményjátékban. 

 

A nyereményjátékban részt vevő vásárlást igazoló bérlet(ek)et a játék teljes lezárásáig, az ajándék 

átvételig meg kell őrizni. 

 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus, minden további 

jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti. 

 

2. A Szervező 

 

Név: FOX CONSULTING Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Cég székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. 

Cégjegyzékszám: 01-09-869033 

Adószám: 13706555-2-41 

E-mail cím: info@kiwisun.hu 

 

3. A játék résztvevői 

 

A Nyereményjátékon kizárólag a 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel és magyar 

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes 

(magán)személyek vehetnék részt. 

 

Résztvevők: a Nyereményjáték időtartama alatt bármelyik magyarországi KIWISUN szoláriumban 

vagy online felületen keresztül érvényes bérletet vásárlók, akik a kapott ellenőrzési kódjuk és a 

bérletük sorszáma feltöltésével, illetve ezzel egyidejűleg a jelentkezési lap online kitöltésével 

jelentkeznek a Nyereményjátékra. 

 

A jelentkezési lap kitöltésével, az azon feltüntetett személyes adatok megadásával (név, e-mail cím) 

regisztrálhat egy játékos a Nyereményjátékba. 

https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek
mailto:info@kiwisun.hu
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Egy játékos többször is regisztrálhat a Nyereményjátékba, ha a játék időtartama alatt további 

bérlet(ek)et vásárol és új ellenőrző kódot kap, amely bérlettel és kóddal ismételten jelentkezik online 

a Nyereményjátékra, ezzel növelve a nyerési esélyeit. 

 

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, a Szervező franchise partnerei, illetve a 

TENSI Kft, és a Tensi Tours Kft. tagjai és alkalmazottai, továbbá ezen személyek közeli 

hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont). 

 

4. A játék időtartama 

 

A Nyereményjáték kezdő időpontja 2018. 12. 06. 00 óra 00 perc 

A Nyereményjáték záró időpontja 2019.02.06. 24 óra 00 perc 

 

5. A nyertes kiválasztásának módja 

 

A sorsolásra 2019.02.15-én 11 órakor kerül sor. 

 

A nyertesek sorsolásának helyszíne nem nyilvános.  

 

A nyertesek kiválasztása a játék végéig beregisztrált online jelentkezési lapok közül történő 

számítógépes programmal való véletlenszerű kisorsolással történik, olyan módon hogy a sorsolás 

folyamata alatt a jelentkezési lapon szereplő játékos személye ne legyen beazonosítható. 

 

A sorsoláson a résztvevők közül összesen 3 db nyertes és 3 db pótnyertes kerül kiválasztásra (a 

továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek).  

 

A sorsolást a Szervező végzi Dr. Ligeti Erika közjegyző személyes jelenlétében. 

 

6. A nyeremények és annak átvétele 

 

6.1. A nyeremények: 

 

1. Főnyeremény: 1 db kétszemélyes, 1 hetes Földközi-tengeri hajóút ablakos kabinban és teljes 

ellátással a Costa hajótársaság által üzemeltetett szállodahajóval.  
 

A főnyereményt a Costa hajótársaság magyarországi képviselete, a TENSI IDEGENFORGALMI és 

Szolgáltató Kft. (01-09-717213, székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., adószáma: 

13069560-2-41) biztosítja. 

 

A főnyeremény részletei: 

 

- Felhasználásának időtartama: A hajóút 2019. év tavaszi-nyári időszakában használható fel a 

hajótársasággal történő előzetes egyeztetést követően, a szabad kapacitás függvényében. A 

nyeremény ünnepi és kiemelt időszakokban nem használható fel. 

 

- Indulás helyszíne: Savona (Olaszország) vagy Velence (Olaszország) 

 

- Tartalma: i. elhelyezés kétágyas ablakos classic kabinban, ii. a hajón teljes ellátás és korlátozott 

italfogyasztás (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz), iii. a hajón 

található szórakoztató- és sportlétesítmények használata, iv. kikötői illeték, v. kötelező 

szervízdíjat a hajóút végén 

 

- Külön fizetendő: i. az indulási kikötőbe való eljutás és hazajutás költsége, ii. az esetlegesen 

felmerülő vízumköltségek, iii. az italfogyasztás egy része (minden alkohol-tartalmú ital és 
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bizonyos üdítőitalok), iv. a személyes kiadások (pl. telefon, minibár stb.), v. a parti kirándulások 

(a kirándulások a helyszínen fizethetők be), vi. az útlemondási biztosítás, mely a hajóút értékének 

1,5 %-a, vii. betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (amelyek megkötése a Nyertes érdekében 

ajánlott!) 

 

2. díj: 1 db új iPhone XR típusú okostelefon a Szervező által meghatározott specifikációval 

 

3. díj: 1 db 100 egységes KIWISUN szolárium bérlet, ajándék krémcsomaggal 

 

A fenti nyeremények a https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek weboldalon, illetve a kihelyezett 

plakátokon is közzétételre kerülnek. 

 

6.2. A nyeremények átvétele: 

 

A Nyertesek nevét a Szervező a sorsolást követően 2019.02.15-én a KIWISUN weboldalán 

(https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek) közzéteszi és értesíti őket az online jelentkezési lapon 

megadott e-mail címükön. 

 

A Nyerteseknek az értesítéstől számított 5 munkanap áll rendelkezésükre, hogy a Szervező értesítését 

visszaigazolják, valamint a nyeremények átvételéhez személyazonossági adataikat (pl. név, anyja 

neve, születés helye és időpontja, lakcím vagy szállítási cím, adóazonosító jel, stb.) írásban megadják 

a Szervező részére. A kapcsolatfelvételt követően a Nyertesek és a Szervező megegyezhetnek egyéb 

kapcsolattartási módban is. 

 

A nyereményjátékban részt vevő vásárlást igazoló bérletet a játék teljes lezárásáig, az ajándék 

átvételig meg kell őrizni. A Szervező a bérlet bemutatásához kötheti a nyeremény átadását. 

 

Amennyiben a fenti határidőn belül a Nyertesek nem igazolják vissza a nyeremények átvételét a 

Szervezőnek, továbbá a nyeremények átadásához szükséges adatokat nem adják meg, automatikusan 

elveszítik jogosultságukat a nyereményekre.  

 

A Nyertesek a nyereményeket 2018.02.18. napján, a sorsolás helyszínén, kizárólag személyesen 

vehetik át. A Nyertesek a nyeremények átvételének a helyszínére történő utazás költségeit saját 

maguk viselik.  

 

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények 

átadására, illetve átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön. 

 

Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési 

kötelezettségének a Nyertes(ek) bármely okból nem tesz(nek) eleget vagy nem felel(nek) meg a jelen 

Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül 

véglegesen elveszti(k) a jogosultságot a nyeremény(ek) átvételére és arra a pótnyertes(ek) 

szerez(nek) jogosultságot. 
 

Ebben az esetben az adott nyereményre az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő pótnyertes 

jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A 

pótnyerteseket Szervező a fenti módon értesíti.  

 

Abban az esetben, ha egyik nyertes, illetve pótnyertes sem szerez jogosultságot a nyereményekre, a 

Szervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről. 

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni 

személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező 

viseli. 

 

https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek
https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek
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A Szervező a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a játékost, amely a játékszabályzatban leírt 

feltételeknek nem felel meg.  

 

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

 

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével 

ellentétesen a Nyereményjátékban olyan módon vesznek részt, hogy a nyerési esélyeiket 

megtévesztő magatartással megnövelik.  

 

Az online kitöltött jelentkezési lapok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a 

Szervező nem vállalnak felelősséget.  

6.3. A nyereményekkel kapcsolatos további információk 

 

A Szervezőt a nyereményeket képező szolgáltatás vagy termék hibájával kapcsolatosan felelősség, 

szavatosság kizárólag a KiwiSun hálózatban értékesített szolárium bérleti vonatkozásában terheli. A 

fenti tájékoztatást a játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszik. 

 

A szavatosság a telefon nyeremény vonatkozásában a forgalmazót, míg a hajóút nyeremény 

vonatkozásában a szolgáltatás nyújtóját terheli. Ezen személyekről a Szervező a nyeremény 

átadásával egyidőben tájékoztatja az érintett nyerteseket.  

 

A nyeremények után a hatályos jogszabályok szerinti fizetendő adó-, illetve járulékfizetési 

kötelezettség a Szervezőt terheli, melynek összegéről szóló igazolást a Nyertesek részére a 

nyereménnyel együtt átadja, ill. a törvényes költségvetési befizetési határidőt követően, annak 

teljesítését igazolja. 

 

7. Adatkezelés, adatvédelem 

 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. alapján a résztvevő játékos önkéntes hozzájárulása, mely a 

játékban való részvétellel adnak meg. A Szervező a jelentkezési lapon megadott adatok valódiságát 

nem ellenőrzi. 

 

A résztevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelentkezési lapon megadott 

adataikat, illetve a nyertesek az átvétel során átadott adataikat a Szervező a 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései betartásával a játékszabályzatban foglaltak teljesítése érdekében kezelje. 

 

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és a Nyereményjátékot támogató TENSI 

IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Kft. (01-09-717213, székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla 

utca 1., adószáma: 13069560-2-41) mint közös adatkezelők a Nyereményjátékkal kapcsolatban 

átadott személyes adataikat marketing célra felhasználják azzal, hogy a rendelkezésre bocsátott 

személyes adatokat titkosan kezelik, illetve azokat harmadik személy részére nem teszik 

hozzáférhetővé és a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kezelik. 

 

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatban átadott 

személyes adataikat (név, e-mail) az ügyfélkapcsolat ápolása és a szolgáltatásokról történő 

tájékoztatás céljából (pl. hírlevél küldése) kezelje és felhasználja, illetve azokat ugyanezen célból 

továbbítsa a TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Kft., Cg. 01-09-717213, székhelye: 1023 

Budapest, Komjádi Béla utca 1., adószáma: 13069560-2-41) részére. 

 

A Nyertesek a nyeremények átvételével hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremények átadásához, 

illetve az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez átadott adataikat a Szervező a 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései betartásával a játékszabályzatban foglaltak teljesítése érdekében kezelje, 
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illetve az utazási nyeremény átvétele érdekében a TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Kft. 

részére továbbítsa.  

A Szervező és a TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Kft. a résztevők és Nyertesek adatait 

más célra nem használhatják fel. 

 

A Nyertesek bármikor kérhetik adatainak módosítását vagy törlését, kivéve melynek megőrzésére a 

Szervezőt jogszabály vagy végleges hatósági határozat kötelezi. 

 

A Személyes adatok kezelője: FOX CONSULTING Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Adatkezelés helye: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. és a  

TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Kft., Cg. 01-09-717213, székhelye: 1023 Budapest, 

Komjádi Béla utca 1., adószáma: 13069560-2-41.) 

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 

történik, és bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek és a Nyerteseknek arra, hogy tájékoztatást 

kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi 

e-mail címen: ugyfelszolgalat@kiwisun.hu vagy a Szervező, 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. szám 

alatti címére küldött levélben. 

 

Érintetti jogok: 

- tájékoztatáshoz való jog 

- hozzáféréshez való jog 

- helyesbítéshez való jog 

- törléshez való jog 

- adatkezelés korlátozásához való jog 

- adathordozáshoz való jog 

- tiltakozás joga 

- visszavonás joga 

 

A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 

belül közérthető formában, a résztvevő erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást a 

részére beérkezett kérelemre. E tájékoztatás, intézkedés ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó 

évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szervezőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 

esetekben a Szervező költségtérítést állapít meg. A résztvevő a Szervező ellen bírósághoz fordulhat, 

ha megítélése szerint a Szervező, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

 

A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai törlését 

a nyeremények átadása előtt kérelmezik. 

 

A Szervező a Nyertesek adatait jogszabályban meghatározott idő elteltével törli a nyilvántartásából. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06.1.391.1400 

Fax: 06.1.391.1410 

Honlap: http://www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

mailto:info@kiwisun.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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A személyes adatok kezeléséről szóló részletes tájékoztatás a https://www.kiwisun.hu/adatvedelmi-

tajekoztato.html weboldalon, illetve a https://tensi.hu/foglalasi-feltetelek/adatkezelesi-tajekoztato 

weboldalon található. 

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

nyertesség esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező és a TENSI minden 

további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza 

(különösen, de nem kizárólagosan a Szervező és a TENSI honlapján: (b) nevüket és email címüket a 

Szervező és TENSI a későbbiekben marketingkapcsolattartás (Szervező ás a TENSI termékeinek és 

szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten, 

visszavonásig kezelje és felhasználja; (c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják 

és tudomásul veszik a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.  

A Nyertesek a részvétellel, illetve a nyeremények elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárulnak ezen felvételek 

akár egészének, akár részeinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához idő – és 

alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 5 évig. 

 

8. Egyéb 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra is, hogy a játék tisztességtelen befolyásolása gyanúja 

esetén a Nyereményjátékot azonnali hatállyal beszüntesse. Ebben az esetben a Szervező választása 

alapján vagy a játék addigi állása szerint hirdeti ki a Nyerteseket, vagy Nyertesek kihirdetése nélkül 

eredménytelennek minősíti a játékot. 

 

A résztvevők a játékban való részvétellel elismerik, hogy teljeskörűen megismerték a jelen 

Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeket és azokat magukra nézve feltétel nélkül elfogadják. 

Amennyiben a játékos a bármely részvételi feltételt nem fogad el, azzal kizárásra kerül a 

Nyereményjátékból. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa vagy a 

játékot megszüntesse. A módosításáról vagy a játék megszüntetéséről a Szervező a KIWISUN 

hivatalos honlapján (https://www.kiwisun.hu) tájékoztatja a résztvevőket. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden jelenlegi és jövőben szervezett 

Nyereményjátékból azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban 

csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el. 

 

A Szervező jelen Játékszabályzatot a KIWISUN hivatalos weboldalán 

(https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek) teljes terjedelmében közzéteszi. 

 

 

      Budapest, 2018. december 06. 

 

https://www.kiwisun.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html
https://www.kiwisun.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html
https://tensi.hu/foglalasi-feltetelek/adatkezelesi-tajekoztato
https://www.kiwisun.hu)/
https://www.kiwisun.hu/nyeremenyjatek)

