
A Meggle Magyarország  
„Alpinesse kvízjáték” – elnevezésű, nyereményjátékának és 

promóciós akciójának 
 hivatalos szabályzata 

 

 
1. A Játék szervezője 

A Játék szervezője a Meggle Hungary Kft. (továbbiakban Szervező) (székhelye:1147. Budapest, 
Gyarmat u. 99/B.). A Játék lebonyolításában közreműködik a Megoldás Most! Kft. (székhely: 1119 
Budapest, Fehérvári út 47.), mint a Játék fejlesztésével megbízott reklámügynökség (a továbbiakban: 
Közreműködő) 
 
2. A Játékban résztvevő személyek 
 
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A játékokhoz szükséges, hogy a 
Játékos regisztráljon, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő 
felhasználásához. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője 
járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
• A Meggle Hungary Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) 
1. pont); 
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő ügynökség tulajdonosai, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint azok Ptk. 8:1 § (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. 

 
3. A Játék időtartama 

2014. 10. 08. 18.00 óra - 2014.11. 08. 24.00 óra. 
 
4. A Játék menete 
 
4.1. Játékleírás 
A Szervező 2014. 10. 08. 18.00 - 2014. 11. 08. 24.00 között, egy nyereményjátékot (továbbiakban: 

Játék) helyez el a Meggle Magyarország weboldalán: http://meggle.hu/alpinesse-jatek 
 
A Játék keretében a Játékosok a következő módon pályázhatnak a nyereményekre: 
 
A játék felületén a Játékosok 2014. 10. 08. 18.00 óra és 2014. 11. 08. 24.00 óra között három kvíz 
kérdésre kell, hogy válaszoljanak, majd a regisztrációt követően vehetnek részt a játékban. A Játékosok 
csak abban az esetben tudnak egy kérdésen továbbhaladni, amennyiben arra helyes választ adnak. A 
játékosok a helyes válasz kiválasztásával, korlátlan alkalommal próbálkozhatnak. 
FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező regisztráció csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy 
Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével.  
 
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és 
telefonszám megadása. 

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. 



A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta  
a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai 
kezeléséhez. 

4.2. Díjazás 
 
A játék végén 3 díj kerül kisorsolásra: 

 1 db 10. 000 Ft értékű Meggle ajándékcsomag 

 1 db 20. 000 Ft értékű Meggle ajándékcsomag 

 1 db DeLonghi Icona Eco310 típusú kávéfőző gép 
 

Az Alpinesse online 
nyereményjáték 
nyereménycsomagok tartalma 

  

10.000 Ft 
csomag/db 

20.000 Ft 
csomag/db 

Meggle Habtejszín 200ml 3 6 

Meggle Cukrászhab 500 ml 4 8 

Meggle Panna Cotta 1 L 2 4 

Meggle Főzőtejszín 10% 500ml 2 4 

Meggle Főzőtejszín 10% 200ml 3 6 

Meggle Főzőtejszín 20% 500ml 2 4 

Meggle laktózmentes tej 2 4 

Meggle 2,8%-os tej 4 8 

Meggle tejszínhab spray 2 4 

Meggle Jegeskávé 330 ml 4 8 

 
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 
A Szervező. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 
esetleges járulék megfizetését is vállalja. 

 
4.3. Sorsolás: 
 
A sorsolásra 2014. 11.10, 10 órakor kerül sor. A Közreműködő a nyereményre való jogosultságot 
sorsolással dönti el. A sorsolás véletlenszerű módon, elektronikus sorsoló program segítségével 
történik a Közreműködő 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos 
jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával, a Közreműködő 3 tartaléknyertest is kisorsol, akik a húzás 
sorrendjében szabálytalan pályázat, vagy elérhetetlenség esetén lépnek, az eredetileg kisorsolt 
nyertesek helyébe. 
 
4.4. A nyertesek kiértesítése 
 

A nyertesek neveit a Szervező az 2014.11.10-i sorsolást követően a http://meggle.hu/alpinesse-
jatek weboldalon, valamint a Facebook Meggle Magyarország oldalán közli.   
 
Ezen kívül a Közreműködő a nyerteseket minden esetben e-mailen értesíti a játék során megadott 
címen (a regisztráció során megadott e-mail címen), ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a 



weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a meggle@meggle.hu e-
mail címen, neve, postacíme megírásával. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas 
késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket. 
 
A Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 14 naptári napon belül nem 
sikerül a regisztráció során megadott e-mail címén és/vagy telefonszámán keresztül kapcsolatba lépni 
illetve a 4.4. pontban meghatározott módon nem vette fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes 
helyébe az adott játékos helyett kisorsolt tartaléknyertes lép. 
 
 
4.5. A nyeremények kézbesítése 
 
A nyereményeket a Szervező küldi postai úton a nyerteseknek. A nyertes a nyereményét tértivevényes 
ajánlottan kapja meg postán, amelyet a Szervező továbbít postai úton.  
A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező  mindent megtesz a nyeremények 
mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.(Sajnos nem tudjuk vállalni az 
esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk 
eljuttatni a csomagot.) 

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg a meggle@meggle.hu 
címen. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. 
Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a 
továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. A postai kézbesítés hiányosságaiért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. 

A Szervezők csak a promóciós feltételeknek megfelelő résztvevőket értesítik. Amennyiben a 2-es pont 
alapján, szabályos, befejezett játékmenet követően a Játékos valós címet ad meg. 

 
5. Információ a Játékról  

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információkat a meggle@meggle.hu e-mail címen 
kérhetnek.  
5.2. A hivatalos játékszabály elérhető a http://meggle.hu/alpinesse-jatek címen. 
 
6. Adatkezelés 
 
6.1. A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli 
a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78696/2014. 

6.2. A résztvevő a jelen Játékokban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a 
jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, A személyes adatok nyilvántartásba vétele és 
kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen 
tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az 

most@mostmarketing.hu e-mail címen. Az adatok megadása önkéntes. *14 éven aluli személy esetén 
az adattároláshoz a gondviselő hozzájárulása szükséges. 
 

6.3. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy 
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- megadott adataik (név, e-mailcím, és telefonszám) - a Közreműködő, mint adatfeldolgozó 
adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő minden további engedély és 
ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig 
érkező reklamációk kezelése céljából. 

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a 
Szervező székhelyén, illetve a név, és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a Közreműködő 
szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján 
(kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. 
 
 
7. Vegyes rendelkezések  
 
7.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, 
továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, helységnevét és fotóját a tömegtájékoztatási 
médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. 
 
Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen 
igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából és helyébe a 
4. pont szerinti tartaléknyertes lép. 
 
7.2. Szervező fenntartja a jogot, ha felmerül annak a gyanúja, hogy a játékos nem létező személy, vagy 
nem saját nevében játszik, külön indoklás nélkül kizárja a pályázót a nyereményjátékból 
 
7.3. Az adatok feldolgozását a Közreműködő végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi 
előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, ill. ingyenes 
tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről a most@mostmarketing.hu e-mailcímen! 

7.4. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a 
hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező 
fenntartja. 

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, 
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem 
kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati 
kapcsolat fenntartása. A Szervező a megbízásukból eljáró Közreműködő az e pontban írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizárnak. 
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