A „Bubbles Szerencsepercek”promóció részvételi feltételei és játékszabályzata
A „Bubbles Szerencsepercek” promóciót (a továbbiakban: Játék vagy Promóció) Szervezőként
a Bubbles International Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13., a továbbiakban: Szervező)
biztosítja.
1. IDŐTARTAM
A Játék 2018. augusztus 15-én indul és 2018. augusztus 31-én 23:59-kor zárul le.
2. RÉSZTVEVŐK
2.1. Részvétel feltételei
A Játékban olyan magánszemélyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Bubbles
önkiszolgáló mosodákban igénybe veszik a mosógép vagy szárítógépes szolgáltatást. A
Játékban csak a Bubbles önkiszolgáló mosodák rendszerében törzsvásárlói regisztrációval
rendelkező játékos pályázhat. A Pályázathoz a Bubbles rendszerében szereplő vásárlási
tranzakciók alapján történik meg az azonosítás.
A Játékban résztvevő üzletek listáját a 6. pont tartalmazza.
3. JÁTÉK MENETE
3.1. Pályázat feltételei
A Játékban csak a Bubbles önkiszolgáló mosodák rendszerében törzsvásárlói regisztrációval
rendelkező játékos pályázhat.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékban résztvevő Bubbles mosodák
valamelyikében 2018. augusztus 15 és 31-e között legalább egy alkalommal igénybe vegye a
Bubbles önkiszolgáló mosodák mosási vagy szárítási szolgáltatását.
3.2. Pályázat érvényessége
Egy vásárlás egy Pályázatnak minősül. Az adott időszak alatt történő vásárláskor a Játékos
kijelenti, hogy önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi
feltételt és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez.

3.2. Adatrögzítés célja
Az adatrögzítés célja a Játék lebonyolítása, a nyeremények nyertesek részére történő
kiosztása, ezért a fenti adatok rendelkezésre bocsátása a Játék lebonyolításához
elengedhetetlen. Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak
bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli.
A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Játékos által
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a
Játékos viseli kizárólagosan.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik fél e-mail címének megadásával.
Amennyiben nem saját maga e-mail címét használja a Játékos, a Játék kezdete előtt javasoljuk,
hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A jogosult megfelelő hozzájárulásának esetleges
hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail
postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű
felelőssége kizár.
4. NYEREMÉNYEK
4.1. Díjak
A játék végeztével napi nyeremények kerülnek kisorsolásra. A napi nyeremény egy mosásra
vagy szárításra jogosító 100% kedvezményt biztosító kupon.
4.2. Nyereményre való jogosultság
A Szervező előre meghatároz az akció időtartamának minden napjára egy napi időpontot
(hónap, nap, óra, perc pontossággal). Nyereményre jogosult az a Játékos, aki a játék ideje alatt
a Bubbles önkiszolgáló mosodák szolgáltatását használta és az előre meghatározott
időponthoz képest a legközelebbi időpontban vette igénybe a szolgáltatást.
4.3. Nyeremények sorsolása
A Szervező a Játék végeztével összesen 17 db napi nyereményt sorsol ki.
A napi nyeremények sorsolásának időpontja: 2018. szeptember 3., hétfő.
A sorsolás a Szervező címén (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) kerül lebonyolításra. A sorsolás
nem nyilvános.
Egy Játékos a napi nyereményekből csak egyet nyerhet a Játék során.

4.3. Nyeremények átvétele
4.3.1. Értesítés
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: nyertesség esetén Szervező
a nyertes Játékost a nyereményről e-mailben értesíti, a Játékosok által a regisztráció során
megadott e-mail címre küldött levél útján, a sorsolást követően 48 órán belül. A levél
tartalmazza a nyereményre jogosító kuponkódot.
4.3.2. Nyertesség feltétele
A nyereményre való jogosultság feltétele az adott időpontban történt vásárlás. A vásárlásról
szóló visszaigazolás a Bubbles önkiszolgáló mosodák forgalomelemzői adatbázisában kerül
ellenőrzésre.
4.3.4. Nyeremények átadása
A napi nyeremények átadására e-mail útján kerül sor.
5.3.5. Nyeremények érvényessége
A napi nyeremény érvényessége az ajándék kuponon kerül feltüntetésre.
A napi nyeremény készpénzre, vagy egyéb szolgáltatásra nem átváltható, más
kedvezményekkel nem összevonható.
Amennyiben a nyertes 2018. szeptember 30-ig nem kapja meg a nyereményét, a Szervező email címén (nyeremenyjatek@bubbles.hu) érdeklődhet az átadásról. 2018. október 15-e után
semminemű reklamációt nem áll módunkban elfogadni a játékkal kapcsolatban.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele ill.
igénybevétele érdekében.
5. ÉRVÉNYTELENSÉG
A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják 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 pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan,
a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.
6. PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ÜZLETEK
A promócióban a Bubbles önkiszolgáló mosoda hálózat valamennyi üzlete részt vesz.
Az üzletek listája az alábbi oldalon érhető el: www.bubbles.hu/uzletek.

7. KORLÁTOZÁSOK
A Játékban nem vehetnek részt a Bubbles International Zrt. munkavállalói, megbízottjai vagy
bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt
vesznek a játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
Bubbles visszavonhatja, vagy megszüntetheti a Promóciót részben vagy egészben bármilyen
technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Promóció
megszüntetésre kerül a Bubbles által, a Bubbles törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét
előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás
okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.
A játékban résztvevők elfogadják, hogy a Játék használata során a részvételi feltételekben
foglaltak bárminemű megszegésével a Bubbles számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak. A Bubbles a Játék elérhetőségét a részvételi feltételek megszegése esetén bármely
Résztvevőtől megvonhatja.
A Játékban történő részvétel kizárólag saját felelősségre történhet.
A Bubbles, illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős és kizár
mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játék használata során, a Játék
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért okozott
felelősséget.
8. EGYÉB TUDNIVALÓK
A Bubbles fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot
kiegészítse vagy módosítsa. A részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartja.
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén
a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy alávetik magukat a Bubbles székhelye szerint
illetékes bíróság illetékességének.
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 5. 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.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessenek a Résztvevőtől, illetve a

kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az
átadását. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők
vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben
a Szervezőnek okoztak.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a honlapot, illetve az azt működtető szervert ért
külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán,
vagy egyéb
technikai hiba révén a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A heti-és főnyereményekkel kapcsolatban a nyertes Játékost SZJA és egyéb adó és
járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő
adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.
9. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME – ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a nyertes egyben kifejezetten
hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a
nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben
vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot, illetve a Szervezőt népszerűsítő, illetve a
nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe
beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, internetes post-ok, illetve
tv felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal/Szervezővel kapcsolatos reklám
anyagokban.
A Szervező a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben
foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény
átadását követően a Promócióval kapcsolatos, személyes adatokat tartalmazó elektronikus
fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.
A Játék szervezése és lebonyolítása során az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása
és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve
a jogszabályokban meghatározott eseteket.
Budapest, 2018. augusztus 10.

Jó játékot kíván a Bubbles!

