
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A DR.OETKER „NYERŐ FALATOK A RISTORANTE-VAL!” 

NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

1. A nyereményjáték szervezője 

A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. „NYERŐ FALATOK A RISTORANTE-VAL!” elnevezésű 

nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. 

(székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b) a továbbiakban: "Szervező"). 

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az 

adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, 

cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Prizific FA 

Technologies Kft. (székhely: 2658 Pusztaberki, Kossuth út 3/A.), a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, 

Tisza Lajos körút 41.), a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), illetve a 

Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.) (továbbiakban „Adatfeldolgozók”) 

együttesen végzik. A Játékban történő részvétel önkéntes és ingyenes. 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden - cselekvőképes, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. 

életévét betöltött, a 2.1., 2.2. pontokban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy 

(a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább egy darab, a Játékban részt 

vevő terméket (melyek jelen Játékszabályzat 5. pontjában kerülnek meghatározásra) bármely 

magyarországi kiskereskedelmi forgalmazás keretében, majd érvényesen feltölti a 

www.ristorantejatek.hu oldalra (a továbbiakban: „Honlap”) személyes adatait és a termék 

csomagolásán belül található egyedi kódot a  7. pontban meghatározottak szerint (a továbbiakban: 

„Pályázat”). 

2.1 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy 

lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és 

mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

2.2 Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi 

egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában 

meghatározott hozzátartozói. 

 

3 A Játék időtartama 

A Játék 2022. szeptember 26. 00 óra 00 perctől – 2022. december 04. 23 óra 59 percig tart.  

A Játék menete 

3.1 A Játékban való részvétel feltétele a Játék időtartama alatt bármely magyarországi kiskereskedelmi 

üzletek valamelyikében legalább egy darab promóciós csomagolású Ristorante termék 

megvásárlása, és a csomagolás belsején található egyedi kód (a továbbiakban „Kód”), továbbá a 7. 

pontban meghatározott adatok feltöltése a Honlapra. Szervező kizárólag azt a Pályázatot tekinti 

érvényesnek, amelyen szerepelnek a jelen pontban meghatározott információk.  

http://www.ristorantejatek.hu/


3.1.1 Pályázatának regisztrációja során a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók 

figyelembevételével fel kell töltenie a promóciós termékcsomagolás belsején található 

egyedi, 8 karakterből álló alfanumerikus kódját, valamint a vásárlás helyét (a továbbiakban: 

„Pályázat”). Egy Játékos korlátlan számú érvényes Pályázatot tölthet fel, de egy Pályázatot 

érvényesen csak egyszer. Egy Pályázat csak egy egyedi kódot tartalmazhat. A Játékos minden 

pályázatfeltöltés után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e a 

Pályázatának feltöltése, illetve, hogy nyerőidőpontos nyereményt nyert-e. 

3.1.2 A Játékos köteles a Játék végét követően 2023. január 31-ig a Pályázati egyedi kódot 

tartalmazó promóciós csomagolást megőrizni. Szervezők a játék során bármikor elkérhetik és 

ellenőrizhetik az egyedi kódot tartalmazó promóciós csomagolást. Bármilyen módon 

hamisított vagy manipulált kód, promóciós csomagolás érvénytelennek minősül és nem vesz 

részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen 

pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 

Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok 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.  

3.1.3 A Játékosok a kódfeltöltésük során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az 

adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 

problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

3.1.4 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok 

érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.  

3.1.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének 

nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek. 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket 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. 

3.2 A Játék Időtartama alatt nyerő időponthoz kötődő nyerő időpontos nyeremények, 70 db pizzatál, 

10 darab SMEG botmixer szett, továbbá a Játék végén pedig egy főnyeremény kerül kisorsolásra.  

Nyerő időpontos nyeremények: a pizzatál, és botmixer szett, valamint a főnyeremény a 

továbbiakban együttesen: Nyeremény. 

3.2.1 Nyerő időpontos nyertesek: A Szervező a Játék megkezdése előtt, elektronikus sorsoló 

program segítségével határozza meg a nyerő időpontos nyereményekhez tartozó, 

véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat. A nyerő időpontok a Játék időtartama alatt 

minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 00 másodperc közé kerülnek 

kiosztásra, másodpercnyi pontossággal, a Játék teljes időtartamára. A nyerő időpontok 

mindenki számára titkosak. A jelen Játékszabályban meghatározott Nyereményeket azok a 

Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az 

adott időpontot követő legközelebb eső időpontban töltik fel az érvényes Pályázatot a 

promóciós honlapra és mind a Pályázatuk, mind pedig saját maguk megfelelnek a jelen 

Játékszabályzatban foglaltak valamennyi feltételnek. Amennyiben több Játékos 

századmásodpercre azonos időpontban küld be Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti 



nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. A 

Játék ideje alatt összesen 80 (azaz nyolcvan) darab nyerő időpontos nyeremény kerül 

kisorsolásra (70 darab pizzatál, 10 darab SMEG botmixer szett). 

3.2.2 Főnyeremény nyertes: Fiat 500 Dolcevita. A Szervező a Játék teljes Időtartama alatt 

érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő 

számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a 9.2. pontban meghatározott 

1 (azaz egy) darab főnyereményt 2022. december 8. délután 14:00 órakor a Lebonyolító 

székhelyén közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános. 

3.2.3 Egy Játékos egy nyereménytípusból csak egyet nyerhet a Játék folyamán. A főnyeremény 

sorsolásán a Játék ideje alatt feltöltött valamennyi érvényes Pályázat részt vesz, attól 

függetlenül, hogy korábban nyert-e nyerő időpontos nyereményt.  

3.3 A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának megváltoztatási 

jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) közzé teszi. 

3.4 Nyerő időpontos nyeremény esetében 5 (azaz öt) darab Tartaléknyertes kerül meghatározásra az 

alábbiak szerint: Szervező az adott napi nyerőidőponthoz a második legközelebb eső időpontban 

beküldött Pályázatot feltöltő Játékost tekinti első, a harmadik legközelebb esőt második, a 

negyedik legközelebb esőt a harmadik, az ötödik legközelebb esőt negyedik és a hatodik 

legközelebb esőt ötödik Tartaléknyertesnek a napi nyeremény tekintetében.  

3.5 A főnyeremény kisorsolásakor egyidejűleg nyereményenként 3 (azaz három) darab 

Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen 

Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első 

Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben az első 

Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a 

Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre 

való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette 

pedig a második Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. 

Amennyiben a második Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített 

valamely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre 

kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy 

visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a harmadik Tartaléknyertesként meghatározott 

Játékos minősül nyertes Játékosnak. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, 

aki a Játékszabályzat 11. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.  

3.6 Amennyiben a nyerő időpontos nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban 

meghatározott bármely okból kizárásra kerül a Játékból, a jelen játékszabályzatban foglalt bármely 

okból törlésre kerül/elveszti a Nyereményre való jogosultságát, vagy a Nyereményt nem veszi át 

vagy visszautasítja, a Tartaléknyertesként meghatározott Játékos válik jogosulttá az adott nyerő 

időpontos nyereményre. A Tartaléknyertesek a beküldött Pályázatuk időpontjához mérten a 

beküldések nyerőidőponthoz való közelségének sorrendjében válnak jogosulttá a napi 

nyereményre a 10. pontban foglaltak szerint, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló 

Tartaléknyertes, illetve annak Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes vagy az előttük 

álló Tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

3.7 Amennyiben az adott Nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges 

az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény 

a Szervezőnek visszaszállításra kerül, illetve a Szervezőnél marad. 

4 A Játékban résztvevő termékek és üzletek 



A Játékban kizárólag magyarországi kiskereskedelmi forgalomban vásárolható, alábbi Ristorante 

termékek vesznek részt: 

- Dr. Oetker Ristorante Glutenfree Salame 

- Dr. Oetker Ristorante Glutenfree Mozarella 

- Dr. Oetker Ristorante Mozarella 

- Dr. Oetker Ristorante Hawaii 

- Dr. Oetker Ristorante Carbonara 

- Dr. Oetker Ristorante Prosciutto 

- Dr. Oetker Ristorante Speciale 

- Dr. Oetker Ristorante Quattro Formaggo 

- Dr. Oetker Ristorante Salame 

- Dr. Oetker Ristorante Salame Mozarella Pesto 

- Dr. Oetker Ristorante Margherita 

- Dr. Oetker Ristorante Diavola 

5 A Játékban való részvétel feltételei 

A Játékban csak érvényes Regisztrációval, valamint a jelen Játékszabályzat, illetve az Adatvédelmi 

Szabályzat és a Cookie Szabályzat elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez a Játékosnak 

regisztrálnia kell a Honlapon a „Regisztráció” menüpont alatt, amely során meg kell adnia a 6. pontban 

meghatározott személyes adatok közül a szükségesen megadandó adatokat, valamint lehetősége van 

megadnia az ott megjelölt további adatokat és ki kell pipálnia azt a mezőt amellyel elfogadja a jelen 

Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai 

(beleértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a Játékkal összefüggésben (a továbbiakban: 

„Regisztráció”).  

Egy Játékos a Játék során korlátlan számú egyedi kódot tölthet fel a Honlapon a Játék időtartama alatt. 

Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, tévesek vagy hiányosak, 

úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves 

adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék 

kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya 

miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű 

felelősségét kizárja. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap tartalma, teljesítménye, üzenet- 

és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal 

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint 

például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a 

biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból 

fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 

6 A Regisztráció során bekért adatok 

A Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges a Játékban való részvételhez: 

- teljes név (vezetéknév, keresztnév)*, 

- e-mail cím*, 

- nagykorúság ténye 



7 Személyes adatok törlésével, regisztráció visszavonásával kapcsolatos szabályok 

Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt adatait Szervező 

haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését követően 

haladéktalanul eleget tesz. Játékos a törlést a promóciós ügyfélszolgálati elérhetőségen (az 

ugyfelszolgalat@ristorantejatek.hu) e-mail címen kezdeményezheti. Szervező a jelen pontban foglalt 

feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul 

tájékoztatja a Játékost. A Játékos a Játékban való részvételre, Nyereményre a promóciós Kód és saját 

személyes adatai feltöltésének törlését követően nem jogosult. 

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik 

kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a Játék 

Adatvédelmi Szabályzatában találják, amelynek megismerését és az abban foglalt rendelkezések 

elfogadását a Regisztrációval a Játékos kifejezetten megerősíti. 

8 Nyeremények 

8.1 Nyerő időpontos nyeremények:  

A Játék keretében a Szervező napi szinten határoz meg nyerő időponthoz kötötten nyertest a 3. 

pontban meghatározottak alapján. 

A Játék ideje alatt megnyerhető nyerő időpontos nyeremények és darabszámuk: 

8.1.1. A Játék Időtartama alatt összesen 70 (azaz hetven darab) pizzatál nyereményt lehet 

megnyerni. A nyerő időpontos nyeremény részletes leírását a jelen Játékszabályzat I. számú 

melléklete tartalmazza. A Szervező a nyerő időpontos nyereményekkel kapcsolatban a változtatás 

jogát fenntartja, azokat hasonló típusú, de nem kisebb értékű nyereményekkel helyettesítheti, a 

megváltoztatás tényéről tájékoztatást a Játékszabályzatban nyújt. 

8.1.2. A Játék Időtartama alatt összesen 10 (azaz tíz darab) SMEG HBF02RDEU típusú mixert lehet 

megnyerni. A SMEG mixer részletes leírását a jelen Játékszabályzat I. számú melléklete tartalmazza. 

A Szervező a SMEG mixerrel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja, azokat hasonló típusú, de 

nem kisebb értékű nyereményekkel helyettesítheti, a megváltoztatás tényéről tájékoztatást a 

Játékszabályzatban nyújt. 

8.2 Főnyeremény: 

A Játék keretében a Szervező 2022. december 8-án 14.00 órakor 1 (azaz egy) darab főnyereményt 

sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános. 

A főnyeremény 1 (azaz egy) db FIAT 500 Dolcevita személygépjármű. 

A Főnyeremény részletes leírását a Játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza. 

A főnyeremény Nyertese és Tartaléknyertesei elektronikus úton történő sorsolás során egy 

utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból kerülnek kisorsolásra a Lebonyolító által, a 

véletlenszerűség elvét követve. A sorsolás a Játékban érvényesen rögzített és a sorsolás 

időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő 

Regisztrációk között történik. Amennyiben a nyereményt a Tartaléknyertesnek nem lehetséges 

átadni, az további Játékosnak nem kerül átadásra. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a nyertest, 

aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek. Szervező szintén 

kizárhatja a Játékból azt a nyertest, aki a jelen Játékszabályzat 10. pontjában foglaltak értelmében 

nem elérhető. 
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A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 

Játékszabályban rögzített valamely feltételnek. 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. 

9 Nyeremények átvétele 

A nyertes Játékosok a Nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: 

Nyerés esetén a Szervező a nyertes Játékost a Nyereményről a Kódfeltöltés után közvetlenül a játék 

oldalán, illetve elektronikusan értesíti a Játékos által regisztrációkor megadott e-mail címre küldött e-

mailben azonnal, de legkésőbb 24 órán belül. A Nyeremény átvételének minden esetben feltétele a 

szállítási adatok megerősítése az értesítő üzenetre küldött linken keresztül, az első 

nyereményértesítéstől számított 10 (azaz tíz) naptári napon belül. Amennyiben a Szervező észleli, hogy 

a Nyertes „nem elérhető”, (nem erősíti meg szállítási adatait válaszüzenetben az első értesítést követő 

tíz (azaz 10) naptári napon belül a jelen Játékszabályzatban meghatározott címre - vagy bármilyen 

okból nem adható át részére a nyereménye) nyereményre való jogosultságától elesik, helyébe az első 

Tartaléknyertes lép, mely kiértesítése szintén elektronikus úton történik, a Tartaléknyertes által a 

Regisztrációja során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az eredeti Nyertes Nyereményre való 

jogosultságának elvesztését követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 2 (azaz kettő) 

munkanapon belül ismételten. Amennyiben a Tartaléknyertes "nem elérhető"-nek minősül (nem 

erősíti meg szállítási adatait a Honlapon az első értesítést követő 10 (azaz tíz) naptári napon belül a 

jelen Játékszabályzatban meghatározott címre - vagy bármilyen okból nem adható át részére a 

Nyereménye), Nyereményre való jogosultságától elesik, továbbá a soron következő Tartaléknyertes 

minősül nyertes Játékosnak, és így tovább a Tartaléknyertesek sorrendjében, azok erejéig. 

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a Nyeremény átvétele, 

illetve igénybe vétele érdekében. 

A Nyereményre való jogosultság feltétele a jelen Játékszabályzatnak való maradéktalan megfelelés.  

A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelenek nem vehetnek részt. 

 A nyereményekkel kapcsolatos költségek közül kizárólag a szállítás költségét viseli a Szervező, azonban 

minden egyéb felmerülő költség a nyertes Játékost terhelik.  

A Nyereményeket (kivéve Főnyeremény) futárszolgálat szállítja ki a nyertes Játékos által megadott 

szállítási címre. A Nyeremények kiszállítása az adatok visszaigazolását követően folyamatosan történik, 

legkésőbb 2023. január 31-ig. A nyertes Játékosnak olyan szállítási címet célszerű megadnia, ahol a 

futárszolgálat munkanapokon munkaidőben (8 és 17 óra között) eléri őt. A kiszállítást a Szervező 

kétszer kísérli meg, a megadott szállítási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét 

nem biztosítja, valamint a Nyeremények további kiküldését nem vállalja. Amennyiben a második 

kiszállítás is sikertelen, úgy a nyertes Játékos elveszíti a Nyeremény átvételére való jogosultságát, a. A 

kiszállítás fentiek szerinti meghiúsulása miatt a nyertes Játékos és/vagy Tartaléknyertes a Szervezővel 

és/vagy Lebonyolítóval szemben semminemű igényt nem támaszthat. 

Amennyiben a nyertes Játékos 2023. január 31-ig nem kapja meg a Nyereményt, a Játék 

ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról. 2023. január 31. napja után reklamációt nem áll 

módunkban elfogadni. A Nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a 

Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak 

érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a 

Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező 



vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget 

nem tud biztosítani. 

Főnyeremény átvétele:  

A Fődíjat a nyertes Játékos az FCA Central and Eastern Europe Kft. által kijelölt hivatalos 

márkakereskedésben veheti át előre egyeztetett időpontban. Az időpont attól függ, hogy a kijelölt 

hivatalos márkakereskedéshez mikor érkezik meg a nyereményautó, és az mikor helyezhető 

forgalomba. A Fődíj átvételének lehetséges időpontjáról – az FCA Central and Eastern Europe Kft-től 

kapott információk alapján - a Szervező, illetve a Lebonyolító haladéktalanul tájékoztatni fogja a 

nyertes Játékost. A nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség a nyertes Játékost 

terheli. A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele tekintetében a Szervezővel, a Lebonyolítóval, 

illetve a nyereményt átadó márkakereskedéssel mindenben együttműködni. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen 

körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. 

10 Információ a játékról 

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a http://www.ristorantejatek.hu Honlapon. A Játék 

hivatalos Játékszabályzata a http://www.ristorantejatek.hu internetes oldalon jelenik meg. A Játékkal 

kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát 

a Játék teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 8 – 20 h között az ugyfelszolgalat@ristorantejatek.hu 

e-mail címen. 

11 Személyi jövedelemadó 

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal 

kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. 

12 Vegyes rendelkezések 

12.1 Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált 

vagy megrongálódott promóciós csomagolást. A hamisított, promóciós csomagolások/ vagy 

promóciós kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Kód bárminemű 

manipulációját. A Játékban résztvevő Kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita 

esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a promóciós Kódok tulajdonjogával kapcsolatban 

felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket. 

12.2 A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és 

alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával 

szemben érvényesítheti. 

12.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy 

nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen Játékszabályzat 

megváltoztatásával nyújt tájékoztatást. 

12.4 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt Nyereményeken túlmenő egyéb 

nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel. 

12.5 A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító 

és azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető 
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tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

12.6 Szervező a nyertes Játék eredményét a Játékszabályzat szerint, a sorsolást követő 10 

munkanapon belül nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes 

Játékos neve (a vezetéknév kezdőbetűje, valamint a keresztnév) és települése jelenik meg. 

12.7 Játékos a Játékban való részvétele során, külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása 

alapján a Szervező a Nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá 

publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Játékos nevét, és adott esetben fotóját, illetve a vele a 

nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát a Honlapon 

(www.ristorantejatek.hu). Ennek megfelelően a nyertes Játékosoknak lehetőségük van a Játékban 

való részvételük során hozzájárulni ahhoz, hogy fényképüket a Szervező, mint Adatkezelő 

nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és 

fényképeket az Adatkezelő díjmentesen, 5 éves törlési idővel felhasználja a személyiségi jogok 

maradéktalan betartása mellett az alábbi felületeken: az Adatkezelő honlapján, közösségi média 

felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, a Dr. Oetker Hírmondóban, Intraneten és 

egyéb médiában történő megjelenés esetén. 

12.8 A Nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti 

promóciós Kódot és a hozzájuk tartozó vásárlási adatokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a 

rendszer azonosított és elfogadott, és érvényesnek minősített, majd a nyertesség tényéről üzenetet 

küldött, és akik a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek. 

12.9 A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése 

stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek 

bekövetkezésekor nem köteles a Nyeremények átadására. 

12.10 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, 

készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők 

tovább. 

12.11 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt 

működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve 

szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket 

kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a 

Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

12.12 Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor 

haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát 

mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék. 

12.13 A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos 

Játékszabályzatot, amely megtalálható a http://www.ristorantejatek.hu honlapon, valamint az 

Adatkezelési Szabályzatot, amely megtalálható a http://www.ristorantejatek.hu oldalon. A 

Játékszabályzat és/vagy Adatkezelési Szabályzat elfogadásának bármely okból történő elmaradása 

esetén a Játékban történő részvétel nem lehetséges. 

12.14 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, 

amelynek tényét/tartalmát a Szervező a Honlapon történő megjelenítéssel közli. 
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12.15 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse 

vagy kizárja a Játékost és az általa történő Nyeremény átadást. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 

kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

12.16 Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. 

Budapest, 2022. szeptember 26. 



MELLÉKLETEK 

I. SZÁMÚ MELLÉKLET: NYERŐ IDŐPONTOS NYEREMÉNY LEÍRÁSA 

PIZZATÁL 

A Játék során 70 darab nyerő időpontos nyeremény talál gazdára. A nyerő időpontos nyeremény: 

pizzatál (30cm átmérő, porcelán). 

SMEG BOTMIXER SZETT 

SMEG HBF02RDEU SMEG BOTMIXER SZETT 
 

A csomagban: Habverő lapát, Botmixer, Aprító (átlátszó tartály, forgó késsel), Burgonyatörő 

(Műanyag botforgó, perforált), BPA nélküli, átlátszó műanyag tartály 

Szín: piros 

Anyag: rozsdamentes acél, műanyag, TritanTM 

Funkciók: folyamatos sebességszabályozás, turbó 

Magasság (cm): 41.3 

Mélység (cm): 6.5 

Szélesség (cm): 6.5 

Teljesítmény (W): 700 

Tulajdonságok: edény űrtartalma 1,4 l, csúszásgátló fogantyú, 8150 - 14850 sebesség, twist 

lock mechanizmus, a tartozékok mosogatógépben moshatók, aprító kapacitás 0,5 l 

 

További információ: http://www.smegbemutatoterem.hu/product/hbf02rdeu 

II. SZÁMÚ MELLÉKLET: FŐNYEREMÉNY RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

 1 (egy) darab FIAT 500 Dolcevita személygépjármű 
 
Típus: FIAT 500 1.0 BSG Hybrid Dolce Vita 

Műszaki adatok: 

Üzemanyag:  benzin/elektromos 

Hengerűrtartalom: 999 cm3 

Teljesítmény:  52 kW/70 Le 

Erőátvitel:  6 fokozatú manuális 

Végsebesség:  167 Km/h 

CO2 kibocsátás:  105 g/km 

Karosszéria:  3 ajtós 

Csomagtartó:  185 liter 

Átlagfogyasztás: 4,6 l/100km 

Besorolás:  E6DF 

Alapfelszereltség: 

• Távirányítós központi zár 

• ABS, ESC (+ASR, MSR, HBA, Hill Holder) 

• Magasságban állítható kormánykerék 

• Mechanikus klímaberendezés 

• Elektromos első ablakemelők (automata fel/le funkcióval a vezetőoldalon) 

• Elektromosan állítható tükrök a karosszéria színében 

• 15” könnyűfém keréktárcsák (185/55 R15, A osztályú nyárigumikkal) 

• Fűthető hátsó szélvédő 

• „Dualdrive” szervokormány 
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• Hybrid logó hátul 

• Osztottan dönthető hátsó ülés 2 fejtámlával 

• Króm csomag (króm oldalcsík az üvegek alján, kipufogóvég, gyűrű a sebességváltón, 

lökhárítóbetét elöl-hátul) 

• Üvegtető árnyékolóval 

• Tempomat, sebességhatároló 

• Vynil betétek az ülések felső részében 

• Uconnect 7”-os, színes érintőképernyős DAB rádió  

• Bluetooth telefonkihangosítóval, USB csatlakozóval, 6 hangszóróval 

• Mobiltelefon tükrözés 

• Eco bőr multifunkciós kormány (8 gombos) 

• Fedélzeti számítógép 

• Keréknyomás ellenőrző rendszer 

• Fix & Go defektjavító készlet 

• Vezető- és utasoldali légzsák  

• Vezetőoldali térdlégzsák 

• Oldallégzsákok 

• Függönylégzsák 

• Fényezett lökhárítók 

• Stop&Start, Eco csomag 1 

 

2+3 év garancia 100.000km futásig 

24 hónap Assistance szolgáltatás 


