Denim Hungary – Hódíts és
Nyerj! nyereményjáték
szabályzata
Denim Hungary Hódíts és Nyerj! Játék Általános Pályázati szabályzat
Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek
Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérünk, hogy játék előtt alaposan
tanulmányozd át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert
kívánunk!
Denim Hungary – Nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a SARANTIS
HUNGARY KFT. (2040 Budaörs Vasút utca 11. Tel: +36 23 430 627) által
szervezett termékvásárláshoz kötött online nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).
A nyereményjáték a Sarantis Denim promóciós weboldalán
(http://www.denimjatek.hu) – a továbbiakban: Weboldal – keresztül érhető el.
A Játékok szervezője a SARANTIS HUNGARY KFT. (a továbbiakban: Szervező).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő végzi, míg a Játék
lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a
LASTMINUTE ADVERTISING KFT. (1119 Budapest, Fehérvári út 47-53.,
cégjegyzékszám: 01-09-705029, a továbbiakban: Lebonyolító) végzi.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve
kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási
vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő
kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a Lebonyolító, a
nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását,
a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama
alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. Illetve a nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesz részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit
megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel megfosztja a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A kizárás tényéről a Szervező nem
értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai
megfelelnek a valóságnak.
2. A Játék leírása
A Játék során a Játékosok a 3. pont szerinti időtartama alatt megvásárolt,
magyarországi kiskereskedelmi forgalomban lévő, bármilyen típusú Denim termékek
közül legalább 1 darabot a termékeket forgalmazó magyarországi üzletek egyikében
megvásárol. A vásárlást igazoló bizonylattal (blokk, számla), amelyen a megvásárolt
termék neve is beazonosíthatóan feltüntetésre kerül, regisztrál a játék weboldalán.
A weboldalon a Játékos megadja a teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét,
valamint a vásárlást igazoló bizonylat adatait (AP kód, vásárlás dátuma). A Játékos
ezen felül leadja szavazatát a kedvenc Denim illatára a választható listából.
A Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat, valamint a Captcha bejelölését követően a
Feltöltés gombra kattintva véglegesíti a Játékos a Pályázatát.
3. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2020. november 09. – 2020. december 24.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék
utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése
után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A Játékban résztvevő termékek
A Játékban a magyarországi kiskereskedelmi forgalomban kapható összes Denim
termék és karácsonyi csomag részt vesz, nevesen:
 Denim Original
 Denim Black
 Denim Gold
 Denim Wild
 Denim Tribe
 Denim Musk
 Denim Attraction
 Denim Dry Sensation
 Denim Extreme Fresh
 Denim Evolution
 Denim karácsonyi ajándékcsomagok
5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul
teljesítik.
A Játékosoknak a Játék 3. pont szerinti időtartama alatt a 2. pontban részletezett
bizonylattal igazoltan meg kell vásárolniuk a 4. pont szerinti bármely Denim
termékből legalább 1 darabot, majd feltölteni a weboldalra a 2. pont szerinti személyes
adatokat és a bizonylat adatait, és a listából kiválasztani egy Denim illatot. Egy
bizonylat adatainak sikeres feltöltése egy Pályázatnak minősül, függetlenül attól, hány
darab Denim termék szerepel rajta.
Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet be, de egy
vásárlási bizonylat Pályázatként kizárólag egy alkalommal tölthető fel. érvénytelen

Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött bizonylat újbóli feltöltése akár azonos
Játékos, akár másik személy által.
A termék azonosítására nem alkalmas blokk vagy számla feltöltése (pl. gyűjtő1#
megnevezés szerepel a blokkon terméknév helyett) érvénytelen Pályázatnak minősül
és kizárásra kerül a Játékból.
A Pályázatokban beküldött minden vásárlást igazoló blokkot vagy számlát a
Játékosoknak a Játék időtartama alatt, illetve a nyertesek/tartaléknyertesek értesítésére
megadott időtartam végéig (2021.01.31.) meg kell őrizniük, mivel a feltöltött
bizonylatok eredetiségét a Szervező bármikor jogosult ellenőrizni és a vásárlást
igazoló bizonylat bemutatása a főnyeremény átvételének feltétele.
A Játék során már egy érvényes Pályázattal is lehetőség van nyerni nyereményt. Több
sikeres Pályázat benyújtásával több esély nyílik nyeremény megnyerésére, de egy
Játékos csak 1 darab heti vagy havi nyereményt nyerhet meg, valamint a
főnyereményt.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem
érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt
a sorsoláson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a
jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.
A Játékban való részvétel feltétele a jelen Játék és adatvédelmi szabályzat elfogadása,
melynek bejelölésével a Játékos elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot és az ahhoz tartozó Adatvédelmi Szabályzatot.
A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és 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 kizárnak.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
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 adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a
céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
résztvevőknek 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 abból a célból, hogy tisztességtelenül
növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak
okoztak. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan
kizárhatja a Játékból.
6. Nyeremény
A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
 heti nyeremény: minden játékhéten 1 db, összesen 7 db CUBE1 Pure Sound Pro
T12 bluetooth fülhallgató
 havi nyeremény: minden játékhónapban 1 db, összesen 2 db 50 000 Ft értékű
LEVIS vásárlási utalvány, mely bármely Magyarországi LEVIS márkaboltban
beváltható
 különdíj: Denim termékekből álló ajándékcsomag
 fődíj: Sony PlayStation5 játékkonzol
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján
nyereményre jogosult Játékos.
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.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a Szervező
egyeztet a Játékossal a Pályázat során megadott elérhetőségein keresztül a nyeremény
későbbi átvételével kapcsolatban.
A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben
nem válthatók át pénzre.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező
és a Játékos kötelesek együttműködni.
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. A
Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy
egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban
nem sorsol ki. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem
vállal.
7. Sorsolás
A heti nyeremények sorsolásán az adott héten beküldött érvényes Pályázatok vesznek
részt. A heti nyeremények sorsolása az alábbiak szerint történik:
 2020. november 16. (2020. november 9. és november 15. között beküldött
pályázatok között)
 2020. november 23. (2020. november 16. és november 22. között beküldött
pályázatok között)
 2020. november 30. (2020. november 23. és november 29. között beküldött
pályázatok között)
 2020. december 7. (2020. november 30. és december 6. között beküldött
pályázatok között)
 2020. december 14. (2020. december 7. és december 13. között beküldött
pályázatok között)

 2020. december 21 (2020 december 14. és december 20. között beküldött
pályázatok között)
 2020. december 28. (2020. december 22. és december 24. között beküldött
pályázatok között)
A havi nyeremények sorsolásán az adott hónapban beküldött érvényes Pályázatok
vesznek részt. A havi nyeremények sorsolása az alábbiak szerint történik:
 2020. december 1. (2020. november 9. és november 30. között beküldött
pályázatok között)
 2020. december 28. (2020. december 1. és december 24. között beküldött
pályázatok között)
A főnyeremény sorsolásán az összes 3. pontban megjelölt promóciós időtartam alatt
beküldött érvényes Pályázatok vesznek részt, a főnyeremény sorsolásának időpontja:
2020. december 28.
A különdíj sorsolásán azon Pályázatok vesznek részt, amelyek a legtöbb szavazatot
kapott Denim illatra adták le szavazatukat. A különdíj sorsolásának időpontja: 2020.
december 28.
Azon Játékosok, akik a Játékban részt vettek és az 5. pontban felsorolt feltételeknek és
jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a
nyereménysorsoláson. A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján
működő számítógépes programmal készül.
A sorsolás alkalmával 2 pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek – kisorsolásuk
sorrendjében – abban az esetben léphetnek a nyertesként kisorsolt Játékos vagy az
előttük kisorsolt pótnyertes helyébe, amennyiben a nyertes Játékossal vagy az előttük
kisorsolt pótnyertessel a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon belül
nem sikerül a kapcsolatot felvenni, illetve a nyertes vagy előttük kisorsolt pótnyertes
Játékos a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése alapján nem jogosult a
főnyereményre, illetve a Játékból kizárásra kerül.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen
Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt
visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen
visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
8. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Lebonyolító a sorsolást követő 2 munkanapon belül, majd visszajelzés
hiányában további 5 munkanapon belül ismételten megkísérli értesíteni a Pályázat
során megadott elérhetőségeiken. Amennyiben a nyertes Játékos nem elérhető, úgy
helyébe automatikusan a sorban következő pótnyertes lép, akit Lebonyolító 2
alkalommal próbál meg elérni.
A nyertes Játékos kizárólag abban az esetben válik véglegesen jogosulttá
nyereményére, amennyiben a Lebonyolító által a nyertességről e-mailben megküldött
értesítéstől számított 5 munkanapon belül bemutatja (fotó vagy scannelés formájában,
ennek technikai hiánya esetén postai úton a Lebonyolító telephelyére eljuttatva) a
vásárlást igazoló blokkot vagy számlát, valamint megadja a nyeremény kézbesítéséhez
szükséges adatait (magyarországi kézbesítési cím, telefonszám).
Amennyiben a nyertes bizonylat sérült vagy azonosító adatai egyéb okból nem
olvashatóak, illetve azon bármely utólagos javítás nyoma fedezhető fel, a Szervező
jogosult a Játékost a Játékból utólag kizárni.
9. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve
igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető
igénybe, Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények
kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és
pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése
érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves
nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy
alkalommal postázza.
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a
nyeremény átvételére,
– ha nem múlt el 18 éves;
– ha a Szervező megkeresésére a 8. pontban részletezettek szerint nem válaszol;
– ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja vagy próbálta;
– ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért
vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő
vállalkozásnál tehető meg.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban
rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az
okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül
köteles tájékoztatni a Szervezőt.
10. Adatkezelés
1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: SARANTIS HUNGARY KFT.
Cím: 2040 Budaörs Vasút utca 11. Shark Park
Levélcím: 2040 Budaörs Vasút utca 11. Shark Park
E-mail: info@sarantis.hu
Web: www.sarantisgroup.com
Telefon: +36 23 430 627

Adószám: 10862412-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-156730
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36 23 430 627
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Csodó Tamás
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
2. Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból
történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:
önkéntes hozzájárulás, a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja
személyes adatainak kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: A Játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén
pedig a nyertes beazonosítása.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban
minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GPR), illetve a 2011. évi CXII.
törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az
illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulni.
A Hatóság elérhetősége: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
3. Az adatok megőrzési ideje
A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban
meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.
Kezelt adatok köre: A Játékosok neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
Időtartam: A Játék időtartama és azt követő 5 év
A SARANTIS adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési
igényekről (Igényérvényesítési cím: 2040 Budaörs Vasút utca 11. Shark Park)

és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az
Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes
adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség
teljesítése során.
b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos
adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz
kerül továbbításra.
c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar
Posta Zrt. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére átadja.
Átadásra kerülő adatok: név, lakcím, telefonszám, emailcím
d) A Lebonyolító biztosítja azon internetes háttér-felületet, melyek a
Nyereményjátékra történő kódfeltöltés a Játékos adatai tárolásra kerülnek.
Lebonyolító ezen adatbázisból végzi a sorsolást, valamint veszi fel a Nyertessel a
kapcsolatot.
5. Egyéb rendelkezések
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos
jogszabályi rendelkezések betartásával történik. Az adatkezelő bármikor
lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről a jatek@denimjatek,hu elérhetőségen.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama a alatt
kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a
Játékból kizárásra kerül.
11. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási
késedelemért a SARANTIS HUNGARY KFT. nem vállal felelősséget. A Játékosok
az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt

követően) a SARANTIS HUNGARY KFT. -nak általában nem áll módjában
ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A SARANTIS HUNGARY KFT. a nyeremények minőségi hibáiért,
meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával,
meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és
szavatosság keretében érvényesítheti.
A SARANTIS HUNGARY KFT. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési,
kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban
történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a
nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a SARANTIS HUNGARY KFT. -vel
vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A SARANTIS HUNGARY KFT. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért,
hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen
felelősséget nem vállal. SARANTIS HUNGARY KFT. nem vállal továbbá
felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen
Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A
SARANTIS HUNGARY KFT. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az
Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik
felelősséggel. A SARANTIS HUNGARY KFT. kizár minden felelősséget a Játékos
által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra
hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem,
illetve egyéb következmény vonatkozásában.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a SARANTIS HUNGARY

KFT. -vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles
minden a SARANTIS HUNGARY KFT. által megkövetelt intézkedést megtenni és a
SARANTIS HUNGARY KFT. -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt
és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a SARANTIST HUNGARY KFT. a
Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
12. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
Kelt: Budapest, 2020. november 8.

