
A papír-írószer osztályon rendezett Disney  
nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

 
1. A nyereményjáték szervezője 
 
A Disney nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: H-
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. ; cégjegyzékszám: 13-10-040628; adószám: 10307078-2-44; a 
továbbiakban: “Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Játékhoz kapcsolódó 
egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély 
u. 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-997245. adószám: 24239482-2-41); valamint  a Webpont Informatikai 
Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 35., cégjegyzékszám: 01-09-689912, adószám: 12509795-2-
41., a továbbiakban: „Lebonyolítók”) végzik. 
 
2. A Játékban történő részvétel feltételei 

 
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, cselekvőképes, magyar 
állampolgár, a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a 
továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt  
 

2.1.1. egy alkalommal (egy tranzakcióban) legalább 7500 Ft értékben bármely Tesco üzletben a 
papír-írószer osztályhoz tartozó Disney terméket (”Termék”, a résztvevő Termékek 
listáját a jelen játékszabályzat 3. pontja tartalmazza) vásárol, majd 

2.1.2. elektronikusan regisztrál a www.tesco.hu/iskolakezdes domain alatti weboldalon (a 
továbbiakban: „Honlap”), és ennek során a következő valós adatait megadja: teljes név, 
valamint  e-mail cím vagy saját nevére szóló és aktív Facebook regisztrációjához tartozó 
azonosító adatok megadásával és a Játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi 
Tájékoztató elfogadásával engedélyezi a fenti adataihoz való hozzáférést a Szervező, 
Adatkezelők, illetve a Lebonyolítók részére („Regisztráció”). Továbbá amennyiben a 
Játékos a nyereményt egy adott személynek szánja, akkor annak érdekében, hogy a 
nyeremény várományosa a korosztályának megfelelő ajándékban részesülhessen, 
javasoljuk, hogy a Játékos jelölje meg az érintett nemét és korcsoportját (12 év alatti 
vagy 12 év feletti). Amennyiben Játékos a saját nevére szóló és aktív Facebook 
regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a 
Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, a Játékban való részvétel 
feltétele, hogy a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során a 
Játékos megadja vagy módosítsa; illetve  

2.1.3. a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) 
leírt valamennyi feltételt és  

2.1.4. feltölti a blokkon található AP kódot, blokk sorszámát és a vásárlás dátumát a Honlapra 
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

 
2.2. A Játékos köteles a blokkot 2017. szeptember 30-ig sértetlenül és jól olvasható módon 
megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező felhívására a Szervező részére bemutatni. Szervező 
kizárólag azokat a blokkokat fogadja el a Játékban, amelyeken a 2.1.4 pontban felsorolt adatok 
teljesen olvashatóan látszanak. Szervező a nyeremény átadását megelőzően a jelen játékszabályzat 
7.7.3. pontjában foglaltak szerint ellenőrizheti a nyertes által feltöltött adatokat, és amennyiben a 
feltöltött adatok nem egyeznek a nyertes által bemutatott blokkon található adatokkal, úgy Szervező 
nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. 
 
2.3. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, 
és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat, Kódot 
megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból. 

http://www.tesco.hu/iskolakezdes


 
2.4.  A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni az Adatkezelők, a 
Lebonyolítók, illetve a Játék lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, 
ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói.  
 
 
2.5.  Valamennyi kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot több 
alkalommal nem lehet feltölteni. Azonos kód többszöri feltöltése esetén mindig az első feltöltést 
fogadja el a rendszer érvényesnek. Egy Játékos korlátlan számú kódot tölthet fel. A Szervező nem 
fogadja el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat. 
 
2.6.  Kérjük, figyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által 
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint 
adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség 
nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-
mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a 
Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Szervező a Játékkal kapcsolatos, e-
mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelők, 
valamint a Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárja. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért 
(pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az 
Adatkezelők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor 
nem kötelesek a nyeremények átadására. 
 
3. A Játékban résztvevő termékek 
A Játékban kizárólag az alábbi kategóriájú, Disney márkájú papír-írószer termékek vesznek részt: 
Jégvarázs, Mickey és Minnie Mouse, Soy Luna, Verdák, Pókember, Csillagok Háborúja, Bosszúállók, 
Sofia Hercegnő, Aranyhaj, Disney Hercegnők, Violetta, Szenilla nyomában. 
Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a Minion nem tartozik bele a Disney játékba.  
 
4. A Játék időtartama és menete 

4.1.  A Játék időtartama 
A  Játék 2017. július. 31. 00:00:00 órától - 2017. szeptember 03. 24:00:00 óráig tart. 
 

4.2.  A nyertes: 
A játék folyamán (4.1. pont) minden hétfő 00:00:00 órájától vasárnap 24:00:00 óráig tart egy nyerő 
periódus (Periódus) a Játék megjelölt időtartama alatt 5 héten keresztül. Minden Periódusban az első 
250 regisztráló részesül biztos nyereményben. Az egyszer már regisztrált blokkal másik Periódusban 
nem lehet játszani. A nyeremények a regisztráció sorrendjétől függően változnak. Az 5 hét alatt 
összesen 1250 darab nyeremény kiosztására kerül sor az e pontban meghatározottak szerint 
A nyertesek megállapítása minden Periódusban a regisztráció sorrendjében történik. Minden 
Periódusban időrendi sorrendben az első 250 regisztráló minősül nyertesnek. 

 
4.3. Tartaléknyertes 
 
Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a Játékszabályban meghatározott bármely okból kizárásra 
kerül, vagy a nyertessel az értesítést követő 3 napon belül sem sikerül felvenni a kapcsolatot, a 
nyeremény a tartaléknyertest illeti meg. A heti tartaléknyertesek a regisztráció idősorrendjében 
válnak jogosulttá az adott nyereményre. 
 
 



5. A Játék során megnyerhető nyeremények, többszöri nyerés 
 
5.1. A Játékban az alábbi nyeremények nyerhetőek 

- 50 db ágyneműhuzat 
- 50 db esernyő 
- 210 db kártya 
- 110 db kirakó 
- 170 db kreatív játék 
- 80 db kulcstartó 
- 110 db labda 
- 100 db párna 
- 50 db persely 
- 10 db sátor 
- 200 db társasjáték 
- 100 db törölköző 
- 10 db walkie talkie 
Minden ajándék arányosan kerül elosztásra 5 héten keresztül. 

 
5.2 Többszöri nyerés 

Egy játékos egy blokkal egyszerre csak egy nyereményre jogosult, azonban több blokk 
regisztrálásával több nyereményt is nyerhet. Az is előfordulhat, hogy egy résztvevő akár ugyan 
olyan terméket több alkalommal is megnyer. Amennyiben az egyszeri vásárlás alkalmával a 
Disney termékekre a költés többszörösen meghaladja a 7500 Ft-ot, akkor a Játékosnak kell 
ügyelnie arra, hogy a termékek több blokkon szerepeljenek. Egy blokk csak egyszeri regisztrációra 
jogosít függetlenül a vásárlás végösszegétől.  

 
6. A nyertes értesítése, nyeremények átvétele: 

 
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a regisztráció során 
megadott e-mail címre küldött e-mail útján a nyertesek megállapítását követő 48 órán belül. A 
Játékosnak a nyereményértesítéstől számított 10 munkanapon belül vissza kell igazolnia adatait az 
erre kijelölt felületen a promóció honlapján, melyet a nyereményértesítő e-mailben küldött linkről is 
elérhet. Ellenkező esetben Játékos elesik nyereményétől. 
Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, így a továbbiakban 
nem tarthat igényt a nyereményre, az ily módon kieső nyertes helyébe az időben soron következő 
regisztráló lép (tartaléknyertes), amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. 
 

i.A nyereményt a Játék honlapján a Játékos által megjelölt Tesco hipermarket vevőszolgálati 
pultjánál tudja átvenni.  A nyeremények átvételére 2017. szeptember 9. és 2017. szeptember 
30. napja között van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2017. szeptember 30. napját 
követően a nyereményeket 2017. október 31-ig a TESCO-GLOBAL Zrt. központi irodájában, a 
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. cím alatt tudják csak átvenni. 

 
 

 
ii.A nyeremény eljuttatásának költségét a nyeremény átvételi pontjáig a Szervező viseli, azonban 

minden egyéb felmerülő költség a Játékost terheli.  
 
 

 
 
 



7. Információ a Játékról 
 

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, az 
akciós katalógusokban, valamint a www.tesco.hu/iskolakezdes internetes oldalon.  A Játék hivatalos 
Játékszabálya a résztvevő áruházak vevőszolgálati pultjánál található meg. 
 

8. Személyi jövedelemadó 
 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 
további kötelezettség nem terheli.  

 
9. Vegyes rendelkezések 
 

a. A Szervező és a lebonyolító a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a 
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 
tiltják. A nyertes Játékos a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 
érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl. 
 
b. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 
nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 5.1. pontjában 
szerepel. 
 
 

10. Adatvédelmi tájékoztató 
 
A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 
(továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Résztvevő a Nyereményjátékban 
történő részvétellel önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, 
mint adatkezelő a Résztvevő által a regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje, 
továbbá, hogy Lebonyolítót, mint adatfeldolgozót igénybe vegye. Az adatkezelés és az 
adatfeldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló önkéntes, 
határozott és kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, 
ideértve a karácsonyi üzenetelkészítését és nyeremények átadását, valamint azon Játékosok 
esetében, akik a regisztráció során kifejezetten hozzájárultak és kérték, hogy részükre a Szervező 
marketing célokból hírlevelet küldjön, a marketing célú hírlevelek kiküldése. A Játékosok 
személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes 
adatokra terjed ki: név, elektronikus levelezési cím. 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek 
feldolgozásra. Résztvevő egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a fentebb leírt 
terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervező és Lebonyolító által.  
A Játékosok személyes adatait Szervező és Lebonyolító a Nyereményjáték lebonyolításáig kezelik.  
Azon Játékosok esetében, akik a regisztráció során hozzájárultak és kifejezetten kérték, hogy a 
részükre a Szervező marketing célból hírlevelet küldjön, a személyes adatok kezelése határozatlan 
ideig, de legkésőbb az érintett Résztvevő hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozásáig tart, ezt 
követően a Résztvevő személyes adatai törlésre kerülnek.  
 
Résztvevő tudatában van az Info törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy az 
érintett kérelmezheti a Szervezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes 
adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - 
törlését vagy zárolását a Szervező címén (TESCO-GLOBAL Zrt.,   2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) vagy 

http://www.tesco.hu/iskolakezdes


internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus címen. A tájékoztatás megtagadása esetén 
a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi 
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a 
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező 
által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Info tv-ben 
foglaltak feltételek szerint. 
Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Kampánnyal kapcsolatos adatvédelmi 
kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
kötelezettséget vállal az Info tv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített rájuk vonatkozó 
kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére. 
Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Nyereményjáték érvényes 
időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a 
Résztvevőnek a Nyereményjátékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - 
megszűnik.  
 
A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik 
személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben 
eleget tesz. 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 
Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 25 napon belül 
írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, 
zárolására, helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a 
Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban 
nem közli az elutasítás indokait, a Jatékos jogosult jogorvoslattal élni. 
 
A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Honlap: http://www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
a. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a 
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

i.a Szervező, és az Adatkezelők, illetve a Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók a megadott 
személyes adatait [név, vezetéknév, cím (csak a település megjelölésével), életkor, 
telefonszám stb.] a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a 
hozzájárulás visszavonásáig a Nyereményjáték lebonyolítása – ideértve a nyertes 
megállapítása, a nyertessel való kapcsolattartás és a nyereményeknek a nyertesek részére 
történő átadása – céljából kezeljék, illetve feldolgozzák.  
 

 

A személyes adatok kezelését a szervező, a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: Budaörs) végzi. 
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély 
u. 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-997245. adószám: 24239482-2-41); valamint  a Webpont Informatikai 
Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 35., cégjegyzékszám: 01-09-689912, adószám: 12509795-2-
41)végzik, mint adatfeldolgozók. 
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b. A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és 
felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.  
 
 
c. A Szervező, az Adatkezelők és Lebonyolítók szavatolják, hogy az adatkezelés és feldolgozás 
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az 
Adatkezelők és a Lebonyolítók bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak és a Honlapon 
regisztráló valamennyi személynek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, 
kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: 
www.tesco.hu/aruhazak/kapcsolat/elerhetosegeink/. Továbbá a Játékost és a Honlapon 
regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 
Amennyiben a Játékos tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz 
fordulhat. 
 
d. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy 
annak megbízottja 13.1. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó 
nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 
www.tesco.hu/aruhazak/kapcsolat/elerhetosegeink/.  
 
e. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing 
célú adatkezeléshez adott hozzájárulását - 13.1.4. pont - vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez 
adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező, az Adatkezelők a Játék szervezéséhez, illetve 
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait 
továbbra is kezelhetik. 
 
 
 
f. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- 
és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőkön és a Lebonyolítókon kívülálló 
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelők és a Lebonyolítók 
az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 

 

g. Ezt a nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, abban semmilyen formában nem vesz 
részt. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem a Szervező részére történik. 
 
h. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget 
nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. 
 
i. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, 
aki a Játékszabály 7.7.1. és 7.7.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja 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. 
 



j. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre 
nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők 
tovább. 
 
k. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt. 
 
l. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a Játékosok erre 
irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa. 
3 
m. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás 
időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. 
 
Budapest, 2017. június 14. 
 
 


