YUSPIFY NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Gravity Research & Development Zrt. nyereményjátékának (a
továbbiakban „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos
szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti azzal, hogy a
Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció során külön nyilatkozattal erősítik meg.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9025 Győr, Bálint Mihály utca 64.,
cégjegyzékszám: 08-10-001848, adószám: 23841901-2-08, a továbbiakban “Szervező”, vagy
“Gravity Zrt.”)
A Játék során átadott nyeremény a Gravity Zrt. ajándéka a nyertes részére.
1.

A Játék ideje és helye

1.1 A Játék lebonyolítása a Szervező tulajdonában álló Yuspify weboldalon (https://www.yuspify.com)
(a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történik.
1.2 A Játék 2021. szeptember 16. napjától 2021. November 20. napjáig tart, és Magyarország területén
kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje” és „a játék helye”).
2. A részvételre való alkalmasság
2.1 A Játékban résztvevő személyek, a továbbiakban: a „Résztvevő”.
2.2 A Játékban csak Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, természetes személyek
vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket.
2.3 A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Résztvevő regisztráljon a Weboldalon, a
szükséges adatokat megadja és a kérdőívet kitöltse. A Weboldalon a Résztvevő
● elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF)
● elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót
● elfogadja a jelen játékszabályzatot
● a regisztráció során a valóságnak megfelelően megadja a következő adatait: név, weboldal,
emailcím.
A fent felsorolt feltételeknek eleget tevők vehetnek részt a Játékban, amelynek nyereményét a jelen
szabályzat 4. pontja szabályozza.
2.4 A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes Résztvevők teljesítik-e a Játék
megadott feltételeit, valamint a Szervező egyéb, és a Résztvevők által elfogadott dokumentumaiban
meghatározott feltételeket és a feltételek nem teljesítése esetén jogosult - előzetes tájékoztatás nélkül az adott Résztvevőt kizárni a Játékból.

2.5 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a
Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő magatartással megnöveljék (így például: ha a Weboldal használata csalás, visszaélés vagy
gyanús tevékenység jeleit mutatja, ha felmerül a gyanú, hogy Résztvevő hamis vagy nem valódi
adatokkal regisztrálja magát, vagy visszaél mások személyes adataival, stb.). A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy más harmadik
személyeknek okoztak.
2.6 A Résztvevő alkalmasságáról, illetve a regisztráció során megadott adatok helyességéről és
valódiságáról a Szervező igazolást kérhet a Résztvevőtől, illetve adatainak helyességét ellenőrizheti.
Az a Résztvevő, aki az ilyen irányú adatszolgáltatást megtagadja, kizárható a Játékból.
3. Játék menete
3.1 A Résztvevő a Weboldal használata során a Szervező által a Weboldalra feltöltött és megjelenített
kérdőív (a továbbiakban: „Kérdőív”) kitöltésével vesz részt a Játékban.
3.2 A nem teljesen kitöltött Kérdőívek a Játékban nem vesznek részt, a sorsolás során ezen Kérdőívet
kitöltő Résztvevő nem kerül figyelembevételre.
3.7. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon történt regisztrációjának törlésével a Játékban
és a sorsolásban való részvételének lehetősége megszűnik.
4 Nyertesek és nyeremények
4.1. A nyeremény:

●
●
●
●

10% kedvezmény a Yuspify by Gravity R&D ajánlórendszerből,
10% kedvezmény ilogistic fullfilment rendelésének összekészítéséből,
5 webáruház fejlesztési csomag kisorsolása,
1 a játékban résztvett, és sorsolási dátum napján kiválasztásra került webáruház csapat
számára 3db belépő biztosítása a Rudas Gyógyfürdőbe.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív Nyereményt biztosítson, ha
a meghirdetett Nyeremény valamilyen okból nem elérhető.
4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható.
4.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket
ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
4.4. A nyereményjátékban történő részvétel - tehát, a kérdőív kitöltésének végső határideje:
2021. október 31. 23 óra 59 perc.
4.5. A sorsolás időpontja: 2021. november 8.

A sorsolás helyszíne: a Gravity Zrt. fióktelepe, 1113 Budapest, Villányi út 40/B.
A sorsolás nem nyilvános.
A nyertesek sorsolása véletlenszerű módszerrel történik. A sorsolás eredményét a Szervező
jegyzőkönyvben rögzíti.
4.6. A nyertesek nevét a Szervező a Weboldalon közzéteszi, valamint a nyerteseket a regisztráció során
megadott e-mail címükön értesíti legkésőbb a sorsolás időpontját követő 48 órán belül.
4.7. Amennyiben a nyertes Résztvevő az értesítés elküldését követő 72 órán belül nem veszi fel a
kapcsolatot Szervezővel nyereménye átvétele céljából, a Nyereményre való jogosultsága elvész, és
helyette a Szervező jogosult pótnyertest sorsolni az eredeti sorsolás szerinti szabályok betartásával.

4.8. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményre közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadó, ÁFA és egészségügyi hozzájárulás összegét. A Szervező a Nyereménnyel
összefüggésben a Nyertest esetlegesen terhelő egyéb közteher megfizetését nem vállalja, annak
megfizetése a Nyertes kötelezettsége. Az adók és járulékok megfizetéséhez szükséges adatok hiányosvagy nem határidőben történő adatszolgáltatása esetén a Szervezőnek nem áll módjában a Nyeremény
átadása.
5. A Nyeremény átadása
5.1 A Szervező a Nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén a
Nyertes részére futárszolgálattal kézbesíti. A Szervező a Nyereményt az adatok megadását követően
számított 5 munkanapon belül átadja kiszállításra.
5.2 A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő
károkért, így különösen a regisztráció során megadott adatok hiányosságaiért, hibáiért, illetve a
Nyeremény átadásának ezen okból eredő elmaradásáért, illetve késedelméért. A Szervezőt szintén nem
terheli semmilyen felelősség, amennyiben a Nyertes a Nyereményt bármely formában harmadik
személy részére átadja, elérhetővé teszi.
5.3. A Szervező a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
5.4. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
5.5. A Nyeremény átadásával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó rendelkezések:
A továbbított adatok köre a nyeremény postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám,
e-mail cím.
Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő érintett.
Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása, kiszállítása.

A társaság által igénybe vett adatfeldolgozó futárszolgálat megnevezése:
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.
6. Egyéb rendelkezések, tudnivalók
6.1. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem
minősül sem bejelentésköteles ajándéksorsolásnak, sem szerencsejátéknak.
6.2. A Yusp és Yuspify márkanév és a hozzá kapcsolódó vizuális elemek használatára kizárólag a
Gravity Zrt. jogosult. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi
jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
6.3. A Szervező kijelenti, illetve a Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatállományba való
felvételből (és ezáltal a Játékból) azokat a személyeket kizárja, illetve a Játékban történő részvételt
nem biztosítja, akik nem fogadják el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

6.4. Szervező – indokolás nélkül – visszavonhatja, felfüggesztheti, módosítja vagy megszüntetheti a
Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag,
amellyel összefüggésben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Abban az
esetben, ha a Játék visszavonásra, felfüggesztésre, módosításra vagy megszüntetésre kerül a Szervező
által, Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a
visszavonás, felfüggesztés, módosítás vagy megszűntetés okától függően előfordulhat, hogy az
előzetes értesítés nem lehetséges.
6.5. A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak bárminemű
megszegésével a Szervező számára szándékosan okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
6.6. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a
részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az
esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, valamint műszaki problémákért a Szervező nem vállal
felelősséget.
6.7. A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban
felsorolt feltételeket és szabályokat azzal, hogy a Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció
során külön nyilatkozattal erősíti meg. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen
Szabályzat feltételeit vagy a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa, akár előzetes értesítés nélkül.
6.8. A Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a
Szervező a Weboldalon keresztül nyújt.
6.9. A Résztvevők személyes adatai a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban és egyéb
dokumentumaiban leírt módon kezeli. A Résztvevők az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott
módon és esetekben, az Adatvédelmi tájékoztatóban leírt módon, a Gravity Zrt., mint Szervező

ügyfélkapcsolati elérhetőségein (postacím: 1113 Budapest, Villányi út 40/B., hello@yuspify.com)
írásban kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről.
Jó játékot kívánunk!
Budapest, 2021. szeptember. 15

