PÖTTYÖS „Nyerj 5 milliót!” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A Pöttyös „Nyerj 5 milliót!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője
a FrieslandCampina Hungária Zrt (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.) (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 II/11.) (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 üzletben vásárolnak legalább 1 (egy) darabot a „Nyerj 5
milliót!” promóciós csomagolással ellátott, a játékszabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt
termékek közül, amelyek a készlet erejéig érhetőek el (a továbbiakban együtt: Termék),
és
2.1.1.1. a Termék csomagolás belső oldalára nyomatott 11 jegyű alfanumerikus kóddal (a
továbbiakban: Kód), elektronikus úton regisztrálnak a www. pottyos.hu Weboldalon, melynek
során megadják a következő valós adataikat: teljes név, életkor, telefonszám, e-mail cím, profil
jelszó (a továbbiakban: Regisztráció), és a Kódot feltöltik a profiljukba (a továbbiakban:
Profil) akkor a 4.1. – 4.4. pontban meghatározott játékmenet alapján a kódfeltöltések
összességére vonatkozóan minden 5. (ötödik) összesített feltöltéssel megnyerhetik az online
(továbbiakban: Online ajándékot), és/vagy az óránkénti nyerőidőpontos (továbbiakban:
Óránkénti nyerőidőpontos nyereményt), és/vagy részt vehetnek a heti (továbbiakban: Heti
nyeremény), és/vagy a főnyeremény (továbbiakban: Főnyeremény) sorsolásokon is;
és
2.1.2. a Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat kifejezett elfogadásához kötött. Kérjük
olvassa el figyelmesen a jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: "Játékszabályzat") és
amennyiben ezzel egyetért, úgy jelölje a Weboldalon a regisztrációs felületen az erre vonatkozó
jelölőnégyzetbe jelöléssel (kattintással) annak kifejezett elfogadását
és
abban az esetben pedig, ha a Játékosokat a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki
(továbbiakban: Nyertes), úgy bármilyen, a Weboldalra feltöltött Kódot tartalmazó
promóciós csomagolást a Játékszabály 2.4 és 5.4. pontjában meghatározottak alapján
megküldik a jelen Játékszabályzatban meghatározott címre.
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2.1.3. A Játék során Weboldalra ellátogató Játékos a promóciós csomagolással ellátott
termékekben talált Kódot 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
„Nyerj 5 milliót!” promóciós csomagolású termékekkel párhuzamosan „hagyományos”, „Nyerj
5 milliót!” promóciós emblémával nem ellátott termékek is elérhetőek a boltokban. A Játékban
kizárólag a 2.1.1. pontban meghatározott, promóciós csomagolással ellátott, a jelen
Játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt Termékek vesznek részt. A „Nyerj 5 milliót!”
promóciós csomagolású Termékek a készlet erejéig érhetők el. A termékek ízesítés
választéka változhat, a termékek aktuális választéka minden esetben az aktuális
játékszabályzatban elérhető a www.pottyos.hu oldalon.
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 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 csomagolás(oka)t vagy az azokról készített másolatot/másolatokat (fénykép),
sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak
bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.
Amennyiben a Játékos Nyerőidőpontos Pöttyös ajándékot nyer, akkor a csomagolás megőrzési
kötelezettsége a Kódot tartalmazó promóciós csomagolásra, vagy az arról készített másolatra
(fénykép) vonatkozik, amellyel részt vett a játékban.
Amennyiben a Játékos Heti nyereményt nyer, akkor a csomagolás megőrzési kötelezettsége az
5 (öt) darab Kódot tartalmazó promóciós csomagolásra, vagy az arról készített másolatra
vonatkozik, amelyekkel részt vett a játékban.
Amennyiben a Játékos Főnyereményt nyer, akkor a csomagolás megőrzési kötelezettsége a 10
(tíz) darab Kódot tartalmazó promóciós eredeti csomagolásra vonatkozik, amelyekkel részt vett
a játékban.
Online ajándék esetében a promóciós kódot rejtő csomagolás bemutatása kizárólag a Szervező
külön kérése esetén kötelező.
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
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/promóciós csomagolások
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.
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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
a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.6. A 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 Lászlópack Kft. (2922 Komárom,
Hrsz 0403/34.), a Fusion Zrt. (1061 Budapest, Oktogon 1., cj.: 01-10-041582 más néven Burger
King), a Hervis Sport-és Divatkereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/ 1
hrsz.) valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen
személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói (úgy mint a házastárs, az egyeneságbeli rokon,
az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér). A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen
pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való
megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel
megtagadása esetén a Szervező jogosult a Nyereményt a tartalék nyertes részére átadni.
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
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megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítóknak okoztak.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2021. május 01. 00 óra 00 perctől 2021. augusztus 8. 23 óra 59 percig tart.
A Kódok 2.1.1.1. pont szerinti feltöltésének határideje: 2021. augusztus 8. 23 óra 59 perc.
4. A JÁTÉK MENETE
4.1. Online ajándék
4.1.1. Minden 5. (ötödik) pályázat beküldése, azaz a kódfeltöltések összességére vonatkozó
sorrendben minden 5. (ötödik) promóciós kód feltöltése esetén a Játékosok Online
ajándékot kaphatnak. A minden 5. (ötödik) felöltés a kódfeltöltések összességére
vonatkozó sorrend. A promóciós weboldalon nyertességről a Játékost felugró ablak értesíti a
feltöltést követően. Az Online ajándékot alfanumerikus kód formájában a Weboldal rendszere
automatikusan kiküldi emailben az adott feltöltő játékos regisztrált email címére. A kiosztásra
kerülő Online ajándékok mennyisége a feltöltések számától függ, vagyis a kódfeltöltések
összességére vonatkozóan sorrendben minden 5. (ötödik) feltöltés Online ajándékot nyer. Az
Online ajándék részletei az 5.1.1. pontban olvashatók. A Szervező az Online ajándék
nyerteseknek azokat tekinti, akiknek pályázatát a számítógépes szerver promóciós kódfeltöltési
sorrendje meghatároz időrendben.
4.2. Óránkénti nyerőidőpontos nyeremény
4.2.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. április 20. napján 10:00 óra 00
perckor közjegyző jelenlétében az 5.1.1. pontban meghatározott egyes Óránkénti
nyerőidőpontos nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes
időtartamának tekintetében, tehát összesen 2400 darab nyerő időpontot sorsol ki. A
sorsolás során minden Óránkénti nyerőidőponthoz hozzárendelésre kerül az adott időpontban
megnyerhető Óránkénti nyerőidőpontos nyeremény közül 1 (egy) darab megnyerhető ajándék.
Egy játékos típusonként maximum 1 (egy) darab Óránkénti nyerőidőpontos nyereményt
nyerhet meg a promóció során. Amennyiben a Játékos korábban már 1 (egy) darabot
megnyert az óránkénti nyereménytípusból, úgy pályázata érvénytelen és az óránkénti
nyereménytípus a Tartaléknyertest illeti meg, aki idősorrendben a következő kódfeltöltő. Az
Óránkénti ajándékok nyerőidőponthoz rendelése összesítetten az 5.1.1. pontban meghatározott
ajándékmennyiségekkel összeegyeztetetten és véletlenszerű sorsolással történik. A nyerő
időpont sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 51/a. – Dr. Kardos Ferenc
közjegyző irodája. A sorsolás nem nyilvános. A nyerőidőpontok meghatározása és az adott
nyerőidőpontokhoz a konkrét nyeremény hozzárendelése közjegyző jelenlétében a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett
jegyzőkönyvet a 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.
4.2.2. Az Óránkénti nyerőidőpontos nyeremények nyerőidőpont eloszlása a Szervező által a
nyerőidőpont sorsolás során előre meghatározott ütemezésben történik, a teljes promóciós
időszakra vonatkozó ütemezés a Játékosok számára nem nyilvános. Az 5.1.1. pontban
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meghatározott Óránkénti nyerőidőpontos nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben
megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes nyereményekre vonatkozóan előre
meghatározott adott nyerő időpontokban vagy (az adott nyerő időpontokban beküldött
pályázat hiányában) 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.
A játékos a következő esetekben juthat extra játéklehetőséghez:
- A játékos minden 50. kódfelhasználással 5 (öt) darab extra játéklehetőséget kap.
-

Amennyiben a játékos kitölti a Pöttyös kérdőívet, úgy 3 (három) darab extra
játéklehetőséget kap.
[Az extra játéklehetőség jóváírása ezen esetben akkor történik meg, amennyiben a
játékos legalább egy darab promóciós termék vásárlása útján megszerzett kódot
töltött fel Profiljában a Weboldalon.]

Az extra játéklehetőség egyenértékű egy promóciós Kódfeltöltéssel.
Az extra játéklehetőségeket a játékos profiljában erre vonatkozó számláló mutatja. Az extra
játéklehetőség a Weboldalon a Profilba belépve tudja felhasználni a „Kódfeltöltés”
menüpontban az extra kódfelhasználás gombra kattintva.
4.3. Heti nyeremények
4.3.1. A Játékosok minimum 5 (öt) Kód feltöltését követően lehetőséget kapnak a Heti
nyeremény megnyerésére, azaz részt vesznek a Heti nyeremény sorsolásokon. Hetente 1 (egy)
féle Heti nyeremény nyerhető meg, hetente összesen 1 (egy) fő heti nyertes kerül kisorsolásra.
A játékos növelheti esélyét az adott Heti nyeremény(ek) sorsolásán egyenesen arányosan, ha a
minimális pályázati mennyiség, vagyis a minimálisan szükséges kódmennyiség többszörösét
tölti fel. A Játékosok azon Heti nyeremény(ek) sorsolásán vesznek részt a Pályázatukkal, amely
– 4.3.3. pontban meghatározott – feltöltési időszakban teljesítették a minimum 5 (öt) Kód
feltöltését.
Egy játékos típusonként maximum 1 (egy) darab Heti nyereményt nyerhet meg a
promóció során. Amennyiben a Játékos korábban már 1 (egy) darabot megnyert a heti
nyereménytípusból, úgy pályázata érvénytelen és az adott heti nyereménytípus a
Tartaléknyertest illeti meg az 4.3.4. pont alapján.
4.3.2. A Szervező a 14 (tizennégy) előre meghatározott időpontban a Lebonyolító telephelyén
az 5.1.1. pontban meghatározott Heti nyeremények közül egyet sorol ki a 4.3.3. pontban
meghatározott heti bontásban az egyes Heti nyereményekre vonatkozóan az adott sorsoláshoz
tartozó beküldési időszak pályázói közül, akik teljesítik a 4.3.1 pontban meghatározott
feltételeket.
4.3.3. A Heti nyeremények sorsolási időpontjai és a hozzájuk tartozó feltöltési, pályázási
időszakok a következők:
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1. heti sorsolás: 2021.05.11. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.05.10. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
2. heti sorsolás: 2021.05.18. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.05.17. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
3. heti sorsolás: 2021.05.25. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.05.24. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
4. heti sorsolás: 2021.06.01. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.05.31. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
5. heti sorsolás: 2021.06.08. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.06.07. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
6. heti sorsolás: 2021.06.15. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.06.14. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
7. heti sorsolás: 2021.06.22. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.06.21. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
8. heti sorsolás: 2021.06.29. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.06.28. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
9. heti sorsolás: 2021.07.06. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.07.05. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
10. heti sorsolás: 2021.07.13. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2020.07.12. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
11. heti sorsolás: 2021.07.20. 14:00:00 órakor összesen 1(egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.07.19. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
12. heti sorsolás: 2021.07.27. 14 órakor összesen 1 (egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.07.26. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
13. heti sorsolás: 2021.08.03. 14 órakor összesen 1 (egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.08.01. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
14. heti sorsolás: 2021.08.10. 14 órakor összesen 1 (egy) fő heti nyertes kerül
kisorsolásra a 2021.05.01. 00:00:00 óra és 2021.08.08. 23:59:59 óra időszakban
legalább 5 (öt) pályázatot beküldők közül.
4.3.4. A sorsolásokon az 1-1 Nyertes mellett 5-5 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti
Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A
sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a
Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító
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telephelye: Bang Bang Ideas Kft. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet 20. ajtó.
Minden sorsolás 3 (három) tagú sorsolási bizottság jelenlétében történik.
4.4. Főnyeremény
4.4.1. A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt összesen minimum 10 (tíz) Kód
feltöltését követően lehetőséget kapnak az 1 darab 5.000.000.- Ft összegű Főnyeremény (a
továbbiakban: Főnyeremény) megnyerésére, azaz részt vesznek az 1 darab 5.000.000,- Ft
összegű Főnyeremény sorsolásán. A játékos növelheti esélyét a Főnyeremény sorsolásán
egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség, vagyis a minimális szükséges
kódmennyiség többszörösét tölti fel.
4.4.2. A Főnyeremény sorsolás időpontja: 2021. augusztus 13. 13:00 óra. A sorsolás
helyszíne: 1049 Budapest, Kövér Lajos u. 51/a. – 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 Nyertes 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.
4.5. Érvénytelen pályázat
Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:
• A Pályázó nem töltötte 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 résztvevő Kódokat tartalmazó csomagolásokkal.
• A Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, Lászlópack Kft. (2922 Komárom, Hrsz.
0403/34.), Fusion Zrt. (1061 Budapest, Oktogon 1., cj.: 01-10-041582, más néven Burger
King), a Hervis Sport-és Divatkereskedelmi 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 (úgy mint a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő és a testvér).
• Amennyiben a Pályázó a második e-mail-es nyeremény értesítést követően 5
munkanapon belül nem jelzi igényét, azaz a Szervező vagy Lebonyolító felé a
www.pottyos.hu oldalon található e-mail-es, vagy levelezési elérhetőségére nem küldi el
az értesítő levélben megadott határidőre a promóciós Kód másolatát (fénykép) és
kézbesítési címet a Játékszabályzat 5.4 és 5.5 pontja szerint. (Levelezés esetén a levél
feladási dátuma az irányadó.)
• A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a nyeremény 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.
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• Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.4., 2.7., 2.8. pontjában
foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat,
és/vagy csalást követ el.
• Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.
• Amennyiben a Pályázó már megnyerte az adott ajándéktípusból elérhető maximális
mennyiséget, a Játékszabályzat 4.2.1 és 4.3.1 pontjai alapján.
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1. Online ajándékok, Óránkénti nyerőidőpontos nyeremények, Heti- és Főnyeremények
5.1.1. A Játékban kiosztásra kerül:
Online ajándék:
o Online letölthető 1.000 Ft értékű Hervis vásárlási kupon, amely mennyisége az
promóciós kódok feltöltési számától függ, azaz a kódfeltöltések összességére vonatkozó
sorrendben minden ötödik feltöltésenként 1 darab:
▪ A vásárlási kupon formátuma 15 karakterszámú alfanumerikus kód.
o Formátum minta: XXX-XXXX-XXXX-XXXX
▪ A vásárlási kupon kiállítója a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. –
www.hervis.hu/store
▪ Beváltás ideje: 2021. december 31. napig.
▪ Beváltás helye:
o Hervis Webshop: https://www.hervis.hu/store
▪ A kuponkedvezmény felhasználása a kosár megtekintésénél
lehetséges
o Bármely magyarországi Hervis üzlet, amelyek listája elérhető a
https://www.hervis.hu/store/store-finder weboldalon.
▪ Az üzletekben a kinyomtatott vagy a telefonodon bemutatott
kuponkódot a kasszánál tudod felhasználni.
o A vásárlási kupon egyedi, további részletek: https://www.hervis.hu
▪ A vásárlási kupon felhasználható minimum bruttó 5.000 Ft értékű végösszegű
vásárlás esetén (a kiszállítás díja nélkül számolva), vagyis egy tranzakción belül az
összesített vásárlási érték minimum bruttó 5.000 Ft értéket eléri.
▪ Egy Játékos bármennyi vásárlási kupont megnyerhet és felhasználhat, de csak a
meghatározott időtartamban, és minden minimum bruttó 5.000 Ft értéket képviselő
vásárlás esetén 1 (egy) darab vásárlási kupont. Egy minimum bruttó 5000 Ft értékű
vásárlás esetén csak 1 db 1000 Ft értékű kupon használható fel.
▪ A vásárlási kupon készpénzre nem váltható.
▪ A vásárlási kupon más kuponnal nem összevonható.
▪ A kuponkedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható.
▪ A vásárlási kupon nem átruházható.
▪ Az Online ajándékot alfanumerikus kód formájában a Weboldal rendszere
automatikusan kiküldi emailben az adott feltöltő játékos regisztrált email címére.
(a továbbiakban: Online ajándék(ok))
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Óránkénti nyerőidőpontos nyeremények, 6 (hat) féle, összesen 2400 darab;
o Pöttyös sporttörölköző, összesen 400 darab:
▪ Méret: 70x140 cm
▪ Anyag: 88% poliészter, 12% poliamid (mikroszálas)
▪ Pöttyös dekorációval
o Pöttyös fülhallgató, összesen 400 darab:
▪ Akkumulátor: 35 mAh (fülhallgató), 400 mAh (tok)
▪ Töltési idő: 1 óra
▪ Bluetooth: 5.0
▪ Közepes hangerővel 2 óra működési idő.
▪ Pöttyös dekorációval
o Pöttyös laptop táska, összesen 400 darab:
▪ Osztatlan táska belső
▪ Méret: 39x28x3 cm
▪ Anyag: 600D poliészter
▪ Pöttyös dekorációval
o Pöttyös sportmatrac, összesen 400 darab:
▪ Méret: 180x60 cm, 6 mm vastag
▪ Anyag: környezetbarát TPE, igazolás: CE.
▪ Pöttyös dekorációval
o Pöttyös strandsátor, összesen 400 darab:
▪ Méret: 145x110x105 cm
▪ Anyag: 180T poliészter (110 g), PE alsó rész, 4 cövek, 5 mm-es üvegszálas keret
▪ Pöttyös dekorációval
o Pöttyös focilabda, összesen 400 darab:
▪ Anyag: 2,7 mm TPU szintetikus bőr, gumi belső, géppel varrott
▪ Súlya: 400-430 g
▪ Pöttyös dekorációval
(a továbbiakban együttesen: Óránkénti nyerőidőpontos nyeremény(ek))
Heti nyeremények:
o Microsodt Xbox Series X játékkonzol, összesen 2 darab:
▪ CPU: 8 magos @ 3.8 GHz (3.66 GHz SMT-vel) egyedi Zen 2
▪ GPU: 12 TFLOPS, 52 CU @ 1.825 GHz egyedi RDNA 2
▪ Hardveres Raytracing támogatás
▪ Memória: 16 GB GDDR6
▪ Memória sávszélesség: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s
▪ Belső tárhely: 1 TB egyedi NVME SSD
▪ I/O sebesség: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (tömörítve, egyedi hardveres kitömörítő
blokkal)
▪ Tárhely bővítés: 1 TB-os bővítő kártya (külön kapható)
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▪ Külső tárhely támogatás: USB 3.2 csatlakozású külső HDD vagy SSD
▪ Optikai meghajtó: 4K UHD Blu-Ray
▪ Méretek: 151x151x301 mm
▪ Súly: 4,5 kg
o Kék és fehér SUP deszka szett, összesen 2 darab:
▪ Anyaga: PVC + EVA
▪ Mérete felfújva: 300 x 70 x 10 cm (Ho x Szé x Ma)
▪ Szkeg mérete: 20,5 x 18,5 cm (Ho x Szé)
▪ Szállítható személyek száma: max. 1 fő
▪ Maximális teherbírás: 80 kg
▪ Maximális üzemi nyomás: 15 PSI
▪ Nem lyukad ki és UV-álló
▪ A csomag tartalma:
▪ 1 db szörfdeszka (300 cm)
▪ 1 db alumínium evező (185 cm)
▪ 1 db levehető szkeg
▪ 1 db magasnyomású kézipumpa, magasnyomású mérőműszerrel
▪ 1 db javítókészlet: ragasztó + 3-rétegű javítófolt
▪ 1 db hordtáska▪ Pöttyös dekorációval
o GoPro HERO 9 Black sportkamera összesen 2 darab:
▪ Szín: fekete
▪ Rögzítés helye: memóriakártya (microSD, 256 GB-ig támogatva
▪ Videó felbontás: 5210 x 2880 pixel
▪ Szenzor felbontása: 23.6 megapixel
▪ Érzékelő típusa: CMOS
▪ Képstabilizátor: Igen
▪ Nedvességálló
▪ Folyamatos fényképezés
▪ Automatikus expozíció-beállítás
▪ Slow motion
▪ Time-Lapse
▪ Night mode
▪ Horizon Leveling
o Neuzer Hollandia Deluxe e-bike, összesen 2 darab:
▪ Hollandia Deluxe 19 női fehér/fekete
▪ Méret: 19
▪ VÁZ: AL6061 ALU NAGY TEHERBÍRÁSÚ
▪ VILLA: ZOOM 730AMS 28"
▪ ELSŐ FÉK: LOGAN/PROMAX
▪ HAJTÓMŰ: BEWO BAC-A 44T
▪ ELSŐ VÁLTÓ: ▪ HÁTSÓ VÁLTÓ: SHIMANO ACERA 7 SPD
▪ VÁLTÓKAR: SHIMANO RS35 MARKOLATVÁLTÓ
▪ ELSŐ AGY: ASSES ALU. 36H
▪ HÁTSÓ AGY: ASSES ALU. 36H
▪ FELNIK: MACH1 ER-10 28" DUPLAFALÚ
▪ KÖPENY: CHAOYANG H481 700X40C
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▪ EXTRÁK: ELEMES VILÁGÍTÁS, SÁRVÉDŐ, CSOMAGTARTÓ, GUMIPÓK,
VÁZZÁR
▪ MOTOR: BEWO BAC-A 250W KÖZÉPMOTOR
▪ KIJELZŐ: LCD
▪RÁSEGÍTÉS: 5 FOKOZATÚ, KORMÁNYRÓL VEZÉRELHETŐ,
SEBESSÉGSZENZOROS
▪ AKKU: GREENWAY 36V 13 AH
▪ Heti kerékpár nyeremény esetében a nyeremény átadása a nyertesség ellenőrzését
követően a Nyertessel egyeztetett időpontban (amelynek legkésőbb a promóció
végétől számított 90 napon belül kell esnie) és magyarországi helyszínen történik.
A kerékpárok átadása üzembe helyezett állapotban történik, az üzembehelyezést a
magyarországi hivatalos forgalmazó végzi.
▪ Pöttyös dekorációval ellátott kerékpáros táskával
o Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Pöttyös tokkal, összesen 2 darab:
▪ Szín: misztikus fekete
▪ Operációs rendszer: Android 10 (Q)
▪ Processzor leírás: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus Mobile Platform Nyolc
magos (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) +
Qualcomm® Adreno™ 650 grafikus vezérlő
▪ Kijelző: 12,4" WQXGA+ (2800 x 1752) fényes Multi-Touch IPS Super AMOLED
▪ Kijelző technológia: OLED
▪ Fényerő: 500 nit
▪ Háttértár leírás: 128 GB Belső tárhely (microSD kártyával 1 TB-ig bővíthető)
▪ Memória: 6 GB
▪ Wi-Fi: 802.11 a, ac, b, g, n
▪ Bluetooth: v 5.1
▪ Előlapi kamera: 8 MP
▪ Hátlapi kamera: 13MP/F2.0 Nagy látószögű kamera, 5MP/F2.2 Ultraszéles
látószögű kamera, LED vaku
▪ GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS
▪ Szenzorok és extrák: Gyorsulásmérő (accelerometer), Giroszkóp, Közelségérzékelő
(Proximity), Iránytű, Ujjlenyomatolvasó
▪ További extrák: Samsung Galaxy S Pen, HDR10+ támogatás
▪ Thunderbolt támogatás: Nem
▪ USB 3.0 Type-C csatlakozó: 1 darab
▪ Lighting csatlakozó: Nem
▪ Audio leírás: AKG által finomhangolt 4 darab sztereó hangszóró
▪ Akkumulátor: 10090mAh beépített
o Samsung Galaxy S20 FE Dual-Sim, Pöttyös tokkal, összesen 2 darab:
▪ Szín: misztikus fehér
▪ Operációs rendszer: Android 10 (Q)
▪ Processzor: Samsung® Exynos 990 Nyolc magos (Dual-core speciális & Dual-core
Cortex A76 & Quad-core Cortex A55) processzor + Mali™-G77 MP11 grafikus
vezérlő
▪ Kijelző: 6.5" FHD+ (2400 x 1080) matt Multi-Touch IPS Super AMOLED
▪ Kijelző technológia: OLED
▪ Háttértár leírás: 128 GB + 1000 GB microSD 2. SIM foglaltba
▪ Memória 6 GB
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▪ SIM kártya mérete: Nano-SIM (4FF)
▪ SIM kártya foglalat: Dual
▪ Mobil hálózat: 2G, 3G, 4G, LTE
▪ Wi-Fi: 802.11 a, ac, ax, b, g, n
▪ Bluetooth: v 5
▪ Előlapi kamera: 32MP-es szelfikamera minimális előlapi kamerakivágással
▪ Hátlapi kamera: 12MP/12MP/8MP Tripla hátlapi kamera, LED vaku
▪ GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS
▪ Szenzorok és extrák: Gyorsulásmérő (accelerometer), Közelségérzékelő
(Proximity), Ujjlenyomatolvasó, NFC
▪ További extrák: Samsung DeX támogatás
▪ USB Type-C csatlakozó: 3.1
▪ Thunderbolt támogatás: Nem
▪ Lighting csatlakozó: Nem
▪ Akkumulátor leírás: 4500mAh beépített
o Samsung Galaxy Watch3 okosóra, összesen 2 darab:
▪ Szín: misztikus szürke
▪ Operációs rendszer: Tizen
▪ CPU sebesség: 1.15 GHz, típusa: kétmagos
▪ Kijelző technológia: Super AMOLED
▪ Kijelző méret: 1,4” (34,5mm)
▪ Kijelző felbontása: 360x360
▪ Kijelző színmélysége: 16 M
▪ Rom: 8 GB
▪ RAM: 1 GB
▪ Elérhető memória: 4.3 GB
▪ NFC: Igen
▪ Hálózat: Infra, Bluetooth, Wi-Fi
▪ Bluetooth: v5.0
▪ Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz
▪ ANT+: nem
▪ Helymeghatározás: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
▪ Szenzorok: Gyorsulásmérő, Légnyomásmérő, Gyro érzékelő, Fényérzékelő,
Optikai szívverés érzékelő
▪ Súly: 53.8 g
▪ Akkumulátor kapacitás: 340 mAh
▪ Átlagos használati idő: több mint 56 óra
▪ Alacsony használati idő: akár 151 óra
▪ Támogatott audioformátumok: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV,
WMA, AMR, AWB
A Heti nyeremények eloszlása heti bontásban:
1. hét: Xbox Series X
2. hét: Kék és fehér SUP deszka szett
3. hét: GoPro HERO 9 Black sportkamera
4. hét: Neuzer elektromos kerékpár
5. hét: Samsung Galaxy Tab S7 Plus
6. hét: Samsung Galaxy S20 FE
7. hét: Samsung Galaxy Watch3 okosóra
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8. hét: Xbox Series X
9. hét: Kék és fehér SUP deszka szett
10. hét: GoPro HERO 9 Black sportkamera
11. hét: Neuzer elektromos kerékpár
12. hét: Samsung Galaxy Tab S7 Plus
13. hét: Samsung Galaxy S20 FE
14. hét: Samsung Galaxy Watch3 okosóra
(a továbbiakban együttesen: Heti nyeremények)
Főnyeremény (összesen 1 darab):
o 5.000.000.- forint:
5.000.000 (ötmillió) forint, bankszámlára utalva
1 X 5.000.0000 Ft (ötmillió forint) a nyertes magánszemély folyószámlájára utalva.
Amennyiben a Nyertes rendelkezik bármely magyarországi banknál vezetett lakossági
bankszámlával és bármilyen típusú élő magyarországi banknál vezetett lakossági
bankkártyával, úgy a nyeremény összegét a Szervező a Nyertes – Nyertes által
megnevezett lakossági bankszámlájára átutalja. Amennyiben a Nyertes nem rendelkezik
lakossági bankszámlával, úgy a nyeremény Nyertes részére történő folyósításának
feltétele, hogy a Nyertes lakossági bankszámlát nyisson, és betéti érintőkártyát
igényeljen. A lakossági bankszámla megnyitását követően a nyeremény összegét a
Szervező a Nyertes lakossági bankszámlájára átutalja. A megnyitott lakossági
bankszámla számlavezetési díját a Szervező a Nyertes (számlatulajdonos) részére nem
téríti meg, a számlavezetéssel felmerülő költségek teljes mértékben a Nyertest terhelik.
Szervező vállalja, hogy a Nyertes részére nyitott folyószámlára – vagy Nyertes kérése
alapján a Nyertes saját, már meglévő bankszámlájára - a Promóciós időszakot követően
90 napon belüli banki utalással 5.000.000,- (ötmillió) Ft-ot utal át.
A Főnyeremény sorsolása a promóciót követően, 2021. augusztus 13-án történik 13:00kor. A nyeremény átvételével járó a Nyerteseket terhelő személyi jövedelemadó és
egészségügyi hozzájárulás költségeket a Szervező átvállalja. A Nyertesek kötelesek
együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy
a Nyeremények átadására legkésőbb a Promóciós időszakot követően 90 napon belül (vagyis
2021.11.04. napjáig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének bármelyik
nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremények időben való átadása meghiúsul,
úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a
Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel
időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Amennyiben bármelyik Nyertes Játék a Nyereményt nem veszi fel, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban
meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes. (a továbbiakban: Főnyeremény)
5.2. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata érvénytelennek minősül, a Szervező a 4.2.1. és
4.3.1. 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 nyereményre az
5.4. és 5.5. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló
Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen. A Szervező maximum három
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alkalommal választ Tartaléknyertest egy adott Óránkénti nyerőidőpontos nyeremény esetében,
amennyiben a korábban kiválasztott Nyertes, vagy Tartaléknyertes pályázata érvénytelen.
Amennyiben a Heti nyeremény nyertes Játékos Pályázata érvénytelen, Szervező az adott Heti
nyeremény sorsolása során meghatározott tartaléknyertest választhatja nyertesnek.
Amennyiben a Főnyeremény nyertes Játékos Pályázata érvénytelen, a Szervező a Főnyeremény
sorsolása során meghatározott tartaléknyertest választhatja nyertesnek. A tartaléknyertesek
aktiválása sorsolási sorrendben történik.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt az 5.1.1. pontban meghatározott Nyeremények
közül összesen a következő mennyiségekben nyerhet: maximum 1 (egy) darab
Főnyeremény, típusonként maximum 1 (egy) darab Heti nyeremény, Óránkénti
nyerőidőpontos esetében típusonként maximum 1-1 (egy-egy) darab nyereményt.
Amennyiben egy játékos eléri egy adott ajándéktípusból a maximálisan megnyerhető
mennyiséget, az ajándékot Tartalék nyertest illeti meg, a Játékszabályzat 4.2.1 és 4.3.1. pontjai
alapján.
Online ajándékot egy Játékos korlátlan mennyiségben nyerhet, de minden esetben a
beváltással kapcsolatban az 5.1.1. pontban leírt beváltási feltételek az irányadók.
5.3. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
5.4. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit, kivéve Online ajándék esetében, legkésőbb
az adott nyerőidőpontot, vagy sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció
során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés) maximum két alkalommal.
A nyertes Játékos az e-mailben szereplő elérhetőségen köteles a második Értesítés
kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést e-mailben,
Főnyeremény esetében pedig az Értesítésben megjelölt címre postai úton eljuttatni az
eredeti vagy másolat (fénykép), a Weboldalra feltöltött, Kódokat tartalmazó
csomagolásokat, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a
Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és
a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a 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 a második értesítésre nem reagál,
úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben
kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.
Online ajándék esetében a Nyertes értesítése azonnali, a feltöltés követően a Honlapon
történik meg felugró ablak formájában, majd azt követően a promóciós Honlap rendszere emailes formában elküldi a Nyertes részére az Online ajándékot, és a felhasználással kapcsolatos
információkat legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül.
5.5. A nyereményeket – kivéve Főnyeremény, Online ajándék és Neuzer elektromos kerékpár
– 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 promóciót követő 90 (kilencven) naptári napon
belül, amennyiben a nyertes Játékos az első kiszállítási kísérlet alkalmával nem tartózkodik
otthon. 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. A
Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.
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Amennyiben a nyeremény két alkalommal visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste,
ismeretlen cím, elégtelen cím, vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére
újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és ilyen esetben a Szervező jogosult a Nyereményt a
tartaléknyertes részére átadni. A Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb
felelősségét.
Heti kerékpár nyeremény esetében a nyeremény átadása a nyertesség ellenőrzését követően a
Nyertessel egyeztetett időpontban (amelynek legkésőbb a promóció végétől számított 90 napon
belül kell esnie) és magyarországi helyszínen történik. A kerékpárok átadása üzembe helyezett
állapotban történik, az üzembehelyezést a magyarországi hivatalos forgalmazó végzi.
5.6. 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 pottyos@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.
5.7. 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
nyertes Játékosnak a csomag átvétele előtt joga van jelezni a futár számára, hogy tegye lehetővé
a termék megtekintését annak érdekében, hogy a sérülésmentesség maximálisan megállapítható
legyen. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a
nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.
5.8. 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, EHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli,
amennyiben a Nyertes a Szervező kérésére és kért határidőben (Játék végétől számított 90 nap)
megadja az ügyintézéshez szükséges személyes adatokat, amely adatok kezelésére a Játék
adatvédelmi szabályzata az irányadó. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és
adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a
Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben
mindennemű felelősségét kizárja.
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
7.1. A Játékról részletes információk a www.pottyos.hu weboldalon érhetők el.
7.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a pottyos@bangbang.hu email
címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető:
hétköznap 9:00 és 17:30 között).
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8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a
kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti 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 2 alkalommal 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, illetve az 5.6. pont szerinti esetre.
8.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.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 fődíjakat, 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 egyáltalán 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 e-mail címek
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.pottyos.hu domain-ről,
illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként
elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésében 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, 2021. április 19.
FrieslandCampina Hungária Zrt.
Szervező
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PÖTTYÖS „Nyerj5 milliót!” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. sz. melléklete
Termék megevezése
EAN kód (vonalkód)
Pöttyös Túró Rudi natúr étbevonatos 30g
5998201002907
Pöttyös Túró Rudi natúr tejbevonatos 30g
5998200742231
Pöttyös Túró Rudi epres étbevonatos 30g
5998201033031
Pöttyös Túró Rudi kajszibarackos étbevonatos 30g
5998201033048
Fitt Pöttyös Túró Rudi málnás-müzlis 38g
5998200747953
Fitt Pöttyös Túró Rudi natúr étbevonatos 38g
5998200747946
Fitt Pöttyös Túró Rudi natúr joghurtos bevonatos 38g
5998200747946
Fitt Pöttyös Túró Rudi málnás-müzlis 5x38g
5998200749360
Fitt Pöttyös Túró Rudi natúr étbevonatos 5x38g
5998200749377
Óriás Pöttyös Túró Rudi étbevonatos 51g
5998201080394
Óriás Pöttyös Túró Rudi tejbevonatos 51g
5998200743108
Óriás Pöttyös Túró Rudi mogyorókrémes étbevonatos 51g
5998200746888
Óriás Pöttyös Túró Rudi szilvás étbevonatos 51g*
5998200748042
Óriás Pöttyös Túró Rudi kókuszos 51g
5998200749575
Óriás Pöttyös Túró Rudi laktózmentes 51g
5998200749889
Óriás Pöttyös Túró Rudi gesztenyés 51g
5998200748899
Óriás Pöttyös Túró Rudi sós-karamellás 51g
5998200749247
Pöttyös Túró Rudi mangó-maracuja 30g
5998200749988
Pöttyös Túró Rudi natúr étbevonatos 6x30g
5998200744969
Pöttyös Túró Rudi natúr tejbevonatos 6x30g
5998200744976
Pöttyös Túró Rudi epres étbevonatos 6x30g
5998200744990
Pöttyös Túró Rudi kajszibarackos étbevonatos 6x30g
5998200744983
Pöttyös Rudi laktózmentes natúr étbevonatos 6x30g
5998200747465
Pöttyös Túró Rudi mangó-maracuja 6x30g
5998200749964
Óriás Pöttyös Túró Rudi kókuszos 5x51g
5998200749582
Óriás Pöttyös Túró Rudi étbevonatos 5x51g
5998201057372
Pöttyös Túró Rudi natúr étbevonatos 10x30g
5998200745027
Pöttyös Túró Rudi natúr tejbevonatos 10x30g
5998200745089
Óriás Pöttyös Túró Rudi tejbevonatos 5x51g
5998200743115
Óriás Pöttyös Túró Rudi mogyorókrémes étbevonatos 5x51g
5998200747861
Óriás Pöttyös Túró Rudi szilvás étbevonatos 5x51g*
5998200748059
Óriás Pöttyös Túró Rudi gesztenyés 5x51g
5998200748905
Óriás Pöttyös Túró Rudi sós-karamellás 5x51g
5998200749254
Óriás Pöttyös Túró Rudi laktózmentes 5x51g
5998200749872
Pöttyös Guru karamell 38g
5998200745034
Pöttyös Guru kókuszos 38g
5998200747458
Pöttyös Guru mogyoróvajas 38g
5998200749599
*A termékek gyártása 2021. júliusáig tart, így ezt követően már csak a készlet erejéig
elérhetők!
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