„Keressük a Vénusz kedvenc lángosozóját 2018” elnevezésű nyereményjáték
részvételi- és játékszabályzata
(”Játékszabályzat”)

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA
1.1. A Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134
Budapest, Váci út 33.) (”Szervező”) által és általa a Játék lebonyolítására megbízott
Isobar Budapest Zrt. (Cg.01-10-044680; székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.), mint
lebonyolító (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) által szervezett nyereményjátékban (”Játék”)
Játékosként részt vehet:
az a 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által
kiadott
érvényes
személyazonosító
igazolvánnyal
rendelkező,
devizabelföldi,
Magyarországon adózó, a jelen Játékszabályzatban foglalt együttes feltételeknek
megfelelő,
az 1.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár
természetes személy, továbbá aki elfogadta az Adatkezelési Nyilatkozat, a Honlap
Felhasználási Feltételeit, továbbá aki
a Játék időtartama alatt 2018. június 7. napja 10:00 óra és 2018. augusztus 31.
napja 23:59 perc között (”Játék Időtartama”) a langosvoks.hu honlapon (”Honlap”)
keresztül elérhető „Keressük Magyarország kedvenc lángosát” c. játékban (“Játék”) a
választható, a Játékba nevezett/Honlapra feltöltött Lángosozókra szavazatot (”Pályázat”)
ad le (valamennyi feltételeknek megfelelő ezen személy a továbbiakban: „Játékos”).
Szervező ezúton tájékoztatja a Játékost és a Lángosozókat, hogy a Játék az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 14. § (1) a) pontja értelmében
elektronikus hirdetésnek és a Vénusz Étolaj termékcsalád tekintetében eladásösztönző
nyereményjátéknak minősül. Az elektronikus hirdető a Bunge Zrt. (Cg.: 01-10-041976.,
székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., adószám: 10783830-2-44).
1.2. Regisztráció menete: A Játékos a Játékban saját és érvényes Facebook-profiljával tud
részt venni, oly módon, hogy a Facebook-fiókjához tartozó email-címével és a Facebookon
megjelenített neve megadásával regisztrál a Honlapon. Ezen adatok megadásával és a
Regisztráció-gomb választásával a Játékos Játékban történő regisztrációja véglegessé válik
(“Regisztráció”), ugyanakkor a Játékos bármikor kérheti a Játékból történő törlését a
info@langosvoks.hu email címre küldött emailje útján. A Játékos a Regisztráció előtt
köteles előzetesen tanulmányozni a Honlapon közzétett Felhasználási Feltételekben,
Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat,
amelyeket Regisztrációval teljes mértékben elfogad és azokat magára nézve kötelezőnek
fogad el.
1

A Játékos az alábbi 1.3. pont szerinti tevékenységeket csak az előzetes Regisztrációját
követően, valamint ezután a Honlapon történő bejelentkezésével tudja megtenni.
A Játékos nevének és Facebook-profiljához használt email-címének Regisztráció során
történő megadásával a Játékos teljes mértékben hozzájárul a Facebookprofiljához tartozó nevének, email-címének, profilképének Honlap számára és a
Játékban történő hozzáférhetővé tételéhez. Abban az esetben, ha a Játékos az itt
megjelöltektől eltérően kívánja a Facebook-profil adatait a Honlapon és a Játék számára
elérhetővé tenni, azt a Facebook-profiljának beállításai között teheti meg a regisztráció
előtt. A Játékban való részvételének azonban előfeltétele, hogy mindenkor érvényes és
valós email címmel és valódi névvel élő regisztrációval rendelkezzen. Játékos tudomásul
veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a szavazása és a Honlappal kapcsolatos bármely
aktivitása (beleértve a Lángosozó - jelöléseit, bejelentkezéseit, környező lángosozó
kereséseit, stb. is) megjelenhet a Facebook idővonalán és saját beállításaival összhangban
láthatóvá válik akár valamennyi Facebook-felhasználó számára. Játékos a Játékkal
kapcsolatos Facebook-beállításait a Facebook mindenkori felhasználási szabályzata szerint
tudja módosítani, amellyel kapcsolatban Játékos a Szervezővel és Lebonyolítóval nem
érvényesíthet semmiféle igényt.
1.3. A Játékos általi lehetséges tevékenységek a Játék során:
1.3.1. Szavazás a Lángosozókra: Egy Játékos egy adott Lángosozóra saját döntése szerint
szavazhat, azonban egy Lángosozóra legfeljebb egy szavazatot adhat le (az adott
Lángosozóra leadott első szavazatát követő szavazatai tehát érvénytelenek). Egy Játékos
azonban tetszőleges számú Lángosozóra szavazhat a Játék során. Érvénytelenek
ugyanazon Játékosnak több Facebook-profillal történő regisztrációja alapján ugyanazon
Lángosozóra leadott – első szavazatot követő – szavazatai is.
1.3.2. A Lángosozók előre meghatározott szempontok szerinti véleményezése: A Játékosok
szavazhatnak továbbá az egyes Lángosozók által kínált lángosok Honlapon megjelölt
tulajdonságaira (mennyire ropogós, vékony, fokhagymás, tejfölös, sajtos a lángos) a
Szervező által előre meghatározott osztályozási rendszer szerint, azonban ezen szavazatok
sem a Sorsoláson, sem a 6. pontban rögzítettekkel kapcsolatban nem kerülnek
figyelembevételre, azaz nyereményre nem jogosítanak.
1.3.3. Lángosozó keresése: A Honlapon lehetősége van a Játékosnak a Játékban részt
vevő Lángosozót keresni egy megadott környéken.
1.4. Kizárási – érvénytelenségi okok: A Játékszabályzatban foglaltaknak meg nem felelően
(eltérő módon, tartalommal, stb.) vagy Játékosnak nem minősülő személytől beérkező
Pályázatot a Szervező nem fogad el. A Pályázat nem megfelelő módon történő beküldése
esetén a Pályázat nem kerül regisztrációra, így a Játékban részvételre nem jogosít, és a
Játékos ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthet.
A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik
személy által létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók vagy Facebook-profil útján, vagy
nem saját adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Játékos teljes
mértékben felel, hogy a Regisztráció és a Játékban való részvétele során általa megadott
adatok valósak és jogszerűek, és tudomásul veszi, hogy ennek megsértése esetén a
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Játékban történő részvétele ill. a Pályázata nem tekinthető érvényesnek. A jelen pontban
foglaltakkal kapcsolatos vitákkal kapcsolatban Szervező és a Lebonyolító minden
felelősséget kizárnak.
1.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati
leterheltség és egyéb olyan Szervezőn és Lebonyolítón kívül álló tényezők, mint például
(de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a Facebook vagy a
Honlap meghibásodása, az igénybe vett eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból
fakadó minden felelősséget kizár.
1.6. A Pályázatokat, illetve a Lángosozókat a Játékszabályzat feltételei tekintetében a
Szervező, illetve a Lebonyolító vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve a Pályázatokat
beküldő Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, emellett bármilyen
visszaélés esetén, az érintett Játékost, Pályázatot, illetve Lángosozót a Játékból kizárja.
Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékszabályzat rendelkezéseinek való megfelelést
bármikor ellenőrizni, a Játékos, illetve a Lángosozó köteles Szervezővel, illetve
Lebonyolítóval együttműködni. Szervező, illetve Lebonyolító jogosult azt a Játékost, illetve
Lángosozót is kizárni a Játékból, aki az együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget. Szervezőnek illetve Lebonyolítónak a fentiek gyanúja esetén a kizárásra
diszkrecionális joga van, és ezzel kapcsolatosan semmilyen reklamációt és
igényérvényesítést nem fogad el.
1.7. A Játékot népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, Honlap) írtak nem
minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek, azaz amennyiben valamely Játékost,
Pályázatot vagy Lángosozót a jelen Játékszabályzatban írtak alapján a Szervező, illetve
Lebonyolító kizár a Játékból, a kizárt Játékos, illetve Lángosozó nem jogosult semmilyen
nyeremény átvételére/megnyerésére és ezzel kapcsolatos igényérvényesítésre még abban
az esetben sem, ha a Szervező, illetve Lebonyolító a kizárást eredményező információról
mindössze a nyerésről való értesítés megküldését követően szerzett tudomást.
1.8. A Játékban valamennyi, határidőben, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak
szerint beérkezett, továbbá alaki és tartalmi szempontból a Játékszabályzatnak mindenben
megfelelő Pályázat, Játékos és Lángosozó részt vesz.
1.9. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervező, a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés);
(b) a Játék, illetve a Nyeremények átadásának lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A LÁNGOSOZÓK SZÁMÁRA
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2.1. A Játékba olyan Lángosozóként, amelyre a Játékosok szavazatokat adhatnak le,
bármely Magyarország területén található, a Pályázat leadásának időpontjában kínálatában
lángost (azaz hagyományos, kelt tésztából készült, bő olajban sült lepény) tartó
vendéglátóipari egység részt vehet, amely a Honlapon a Felhasználási Szabályzatnak
megfelelően nevezésre került és a Játékban mint szavazható Lángosozó szerepel.
Amennyiben adott Lángosozó később kerül nevezésre, arányaiban rövidebb idő áll
rendelkezésére, hogy szavazatokat gyűjtsön. A 2017. évi „Keressük a Vénusz kedvenc
lángosozóját” játékban részt vett lángosozók szintén részt vesznek a jelen Játékszabályzat
szerinti 2018-as játékban is, és a Honlapon feltüntetésre kerülnek a szavazható
Lángosozók között.
2.2 Ugyanazon címen található vagy ugyanazon településen található és egyező nevű
Lángosozó nevezése csak egyszer lehetséges, a rendszer a további nevezéseket elutasítja.
3. A JÁTÉKOSOK ÁLTAL MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK
3.1. 5 (öt) játékos fejenként 1 (egy) db egyenként bruttó 7.120 Ft értékű lángos mintás
ajándékcsomagot nyer, melynek tartalma 1 db lángos mintás frizbi és 1 db lángos mintás
piknik takaró (”Játékosok Által Megnyerhető Nyeremény”).
4. SORSOLÁS A JÁTÉKOSOK KÖZÖTT
4.1. Lebonyolító a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremények vonatkozásában Játék
időtartama alatt beérkezett Pályázatok közül 2018. szeptember 10. napján 12 óra 00
perckor kisorsolja a nyertes Pályázatokat a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi
sorsolással (”Sorsolás”). A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye 1027 Budapest,
Kacsa u. 15-23.
A Sorsoláson - függetlenül a leadott szavazatok számától – egy Játékos legfeljebb egy
Pályázattal vehet részt, azaz a Játékos nyerési esélye nem függ attól, hogy egy vagy több
Lángosozóra adta le szavazatát.
4.2. Lebonyolító a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremények vonatkozásában 10 (tíz) db
tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak
jogosulttá a Játékosok Által Megnyerhető Nyereményekre, amennyiben a nyertes vagy az
előttük álló tartaléknyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval, vagy
a nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.
5. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1. A Lebonyolító a Sorsolás napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes
Játékosokat a Regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben valamely nyertes
Játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem
küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, Lebonyolító újabb értesítést
küld a nyertes játékos részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezen újabb értesítés
megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, Lebonyolító jogosult helyére a
4.2 bekezdés szerint tartaléknyertest beállítani.
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Lebonyolító a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább
három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot.
Ennek eredménytelensége esetén Lebonyolító ugyancsak jogosult a nyertes Játékos
helyébe tartaléknyertest állítani. A nyeremények átadását Lebonyolító biztosítja a
telefonon egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Játékos köteles együttműködni
a Lebonyolítóval, illetve a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására
legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása
meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen
körülményért a Szervező, illetve a Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg.
5.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át,
a Szervező a nyeremény átvételére az adott nyeremény tekintetében soron következő
azon tartaléknyertest értesíti.
5.3. A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett az 5.2 pont alapján következő
tartaléknyertes válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes nem tudja
igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.
5.4. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, nyeremény átvételére jogosult nyertes,
illetve tartaléknyertes a Sorsolás napjától számított 90 naptári napig jogosult a
nyereményre. Ez a határidő jogvesztő, azaz ezt követően a nyertes Játékos nem jogosult a
nyereményre.
5.5. A jelen Játékban megnyerhető tárgynyeremények harmadik személyre át nem
ruházhatóak és készpénzre vagy egyéb nyereményre sem válthatóak át.
6. A VÉNUSZ KEDVENC ÉS TOP 10 LÁNGOSOZÓJA, KEDVENC BALATONI
LÁNGOSOZÓJA
A Lángosozók az alábbi 3 kategóriában versenyeznek, azonban ha több kategóriában nyer
ugyanaz a Lángosozó, akkor is csak egy, a megnyert díjak közül a legnagyobb értékű
nyereményre lesz jogosult, ez esetben is jogosult azonban a több megnyert címet is az
alább meghatározottak szerint használni.
a) „A Vénusz Kedvenc Lángosozója”, és „A Vénusz Legjobb 3 Lángosozója”:
6.1. A Játék alapján a Vénusz kedvenc lángosát kínáló Lángosozó az a Lángosozó lesz,
amelyre a Játék Időtartama alatt a Játékosok a legtöbb szavazatot adták le.
6.2. A Vénusz Kedvenc Lángosozóját a Játék ideje alatt üzemeltető személynek a Szervező
500, azaz ötszáz liter bruttó 259.500 Ft értékű Vénusz 100% napraforgó-étolajat (”Fődíj”)
ad át. Ezen mennyiséggel kapcsolatban a Lángosozó kifogással nem élhet. Tekintettel a
termékek szavatossági idejére, a Fődíj átadására a Lángosozóval történt megegyezés
szerint, ennek hiányában negyedévente (2018. szeptemberében, decemberében, illetve
2019. márciusában és júniusában) Szervező által megjelölt mennyiségben kerül sor.
A Vénusz Kedvenc Lángosozója emellett 2019. május 31. napjáig jogosult használni az „A
Vénusz kedvenc lángosozója 2018” címet, valamint jogosult az ezt igazoló plakettet
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(”Plecsni”) Lángosozóján az előbbi időpontig kihelyezni. A Lángosozó a Plecsni
átvételével elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket.
6.3
Azt a Lángosozót, amely a Játék időtartama alatt a 2. (második) legtöbb szavazatot
kapta Szervező 300, azaz háromszáz liter bruttó 155.700 Ft értékű Vénusz 100%
napraforgó-étolajjal (“2. díj”) díjazza. Ezen mennyiséggel kapcsolatban a Lángosozó
kifogással nem élhet. Tekintettel a termékek szavatossági idejére, a 2. díj átadására a
Lángosozóval történt megegyezés szerint, ennek hiányában negyedévente (2018
szeptemberében, decemberében, illetve 2019 márciusában és júniusában) Szervező által
megjelölt mennyiségben kerül sor.
6.4. Azt a Lángosozót, amely a Játék időtartama alatt a 3. (harmadik) legtöbb
szavazatot kapta Szervező 200, azaz kettőszáz liter bruttó 103.800 Ft értékű Vénusz 100%
napraforgó-étolajjal (“3. díj”) díjazza. Ezen mennyiséggel kapcsolatban a Lángosozó
kifogással nem élhet. Tekintettel a termékek szavatossági idejére, a 3. díj átadására a
Lángosozóval történt megegyezés szerint, ennek hiányában negyedévente (2018
szeptemberében, decemberében, illetve 2019 márciusában és júniusában) Szervező által
megjelölt mennyiségben kerül sor.
6.5.
A Fődíj, a 2. díj, illetve a 3. díj átadására az 5.1. pontban foglalt határidők
irányadóak azzal, hogy amennyiben a nyertes Lángosozók pontos címe és/vagy
telefonszáma nem áll Szervező rendelkezésére, úgy a Szervező a Lángosozót az
alkalmazásba feltöltő felhasználót keresi meg a megadott email-címen a Lángosozó
címének megadása végett.
6.5. A fenti 6.1-6.5. pont szerinti Lángosozók elfogadják és tudomásul veszik, hogy a
Plecsni (amennyiben az adott Lángosozó Plecsnire jogosult), valamint a szlogen/elnyert
cím (Vénusz Kedvenc Lángosozója, stb.) a Szervező tulajdonát képezi és annak a jelen
Játékszabályzattól, illetve a Játék céljától eltérő felhasználása (ideértve a másolást,
sokszorosítást, harmadik személy részére történő átadást, stb.) Szervező tulajdonjogának,
egyéb jogainak (különösen, de nem kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak)
megsértését jelenti.
b) „A Vénusz TOP10 Lángosozója”
6.6.
Azok a Lángosozók, amelyek a Játék időtartama alatt a 10 (tíz) legtöbb szavazatot
kapták (ideértve A Vénusz Kedvenc Lángosozóját is) 2019. május 31. napjáig (vagy az
ezen dátumot megelőző esetleges visszavonásig) jogosultak használni a „Vénusz TOP 10
Lángosozó 2018” címet, valamint jogosultak az ezt igazoló Plecsnit a Lángosozójukon az
előbbi időpontig kihelyezni. A Lángosozó a Plecsni átvételével elfogadja a jelen
Játékszabályzatban foglalt feltételeket, és tudomásul veszi, hogy a Plecsni, valamint a
szlogen/elnyert cím Szervező tulajdonát képezi és annak a jelen Játékszabályzattól, illetve
a Játék céljától eltérő felhasználása (ideértve a másolást, sokszorosítást, harmadik
személy részére történő átadást, stb.) Szervező tulajdonjogának, egyéb jogainak
(különösen, de nem kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak) megsértését
jelenti. Az átadásra a fenti 6.5. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
c) „A Vénusz Kedvenc Balatoni Lángosozója”
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6.7. Az a “Balatoni Lángosozó”, amely a Játék időtartama alatt a legtöbb szavazatot kapja
(ideértve A Vénusz Kedvenc Lángosozóját is) elnyeri a “Vénusz Kedvenc Balatoni
Lángosozója 2018” címet.
“Balatoni Lángosozónak” az a Lángosozó minősül, amely
- a Balatontól légvonalban maximum 25 kilométeres távolságra van.
VAGY
- a KSH tanulmánya szerint
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/gyorbalatont.pdf) a Balaton kiemelt
üdülőkörzetbe tartozik.
A “Vénusz Kedvenc Balatoni Lángosozója 2018” cím birtokosa 2019. május 31. napjáig
(vagy az ezen dátumot megelőző esetleges visszavonásig) jogosult használni az „A Vénusz
Kedvenc Balatoni Lángosozója 2018” címet, valamint jogosult az ezt igazoló Plecsnit a
Lángosozóján az előbbi időpontig kihelyezni. A Lángosozó a Plecsni átvételével elfogadja a
jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, és tudomásul veszi, hogy a Plecsni, valamint
a szlogen/elnyert cím a Szervező tulajdonát képezi és annak a jelen Játékszabályzattól,
illetve a Játék céljától eltérő felhasználása (ideértve a másolást, sokszorosítást, harmadik
személy részére történő átadást, stb.) Szervező tulajdonjogának, egyéb jogainak
(különösen, de nem kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak) megsértését
jelenti. Az átadásra a fenti 6.5 pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
6.8 A Vénusz Kedvenc Balatoni Lángosozóját a Játék időtartama alatt üzemeltető
személynek a Szervező 500, azaz ötszáz liter bruttó 259.500 Ft értékű Vénusz 100%
napraforgó-étolajat (”Különdíj”) ad át. Ezen mennyiséggel kapcsolatban a Lángosozó
kifogással nem élhet. Tekintettel a termékek szavatossági idejére, a Fődíj átadására a
Lángosozóval történt megegyezés szerint, ennek hiányában negyedévente (2018.
szeptemberében, decemberében, illetve 2019. márciusában és júniusában) Szervező által
megjelölt mennyiségben kerül sor.
7. KÖZÖS SZABÁLYOK
7.1. A Szervezőt a nyeremények, illetve díjak átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül
további kötelezettség a Játékkal kapcsolatosan a Játékosok, illetve Lángosozók
vonatkozásában nem terheli.
7.2.
A Szervező és a Lebonyolító a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremények
tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek
között kizárólag a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremény gyártójával, forgalmazójával,
illetve a Játékosok Által Megnyerhető Nyereményt nyújtó személlyel szemben
érvényesítheti.
7.3. A nyeremények, díjak készpénzre nem válthatóak át és másra át nem ruházhatóak és
egyéb nyereményre sem válthatóak át.
8.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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8.1. A Játékszabályzatban, Adatkezelési Nyilatkozatban és a Felhasználási Feltételekben
nem szabályozott kérdésekre a magyar jog alkalmazandó. A Játékosok kötelesek betartani
a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. Ennek, valamint a Játék
tisztasága, valamint Szervező, illetve Lebonyolítója hírnevének védelme érdekében a
Szervező, illetve Lebonyolító valamennyi szükséges intézkedést jogosult belátása szerint
megtenni, így Szervező, illetve Lebonyolító különösen jogosult a jogszabályba ütköző, oda
nem illő, jó hírnevet sértő tartalmat az Oldalról eltávolítani, az ezért felelős Játékost a
Játékból kizárni.
8.2. A szavazás, azaz a Vénusz Kedvenc Magyarországi-, TOP 3-, TOP 10-, Balatoni
kedvenc Lángosozójának megtalálása a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint,
a Játékosok szubjektív megítélése alapján történik és a szavazás kimenetelére,
eredményére Szervezőnek és Lebonyolítónak nincs semmilyen ráhatása. Szervező és
Lebonyolító ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár, továbbá a Játékos, illetve a
Lángosozó, illetve egyéb harmadik személy a szavazás módjával, eredményével
kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Szervezővel vagy bármely
Lebonyolítóval szemben
8.3. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a Játékosok, illetve a Lángosozók
érdekkörében felmerülő bármilyen akadályért sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.
Ennek megfelelően a Szervező, a Szervező megbízottjai, továbbá Lebonyolító különösen
nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a nyerteseknek
küldött üzenet, mert a Játékos, illetve a Lángosozó fiókja megtelt, nem megfelelő a
szolgáltató kiszolgálási szintje, pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail
üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges
kézbesíteni a Játékos, illetve a Lángosozó számára az üzeneteket, vagy a Játékos, illetve a
Lángosozó bármely okból nem fér hozzá fiókjához. A Szervező és a Lebonyolító továbbá
nem vállalnak felelősséget a Honlap működési hiányosságaiért és rendellenességeiért.
8.4. A Játékszabályzat – annak mindenkor hatályos és korábban hatályos tartalma szerint megtalálható a Honlapon, és Játékos köteles tájékozódni a mindenkor hatályos
Játékszabályzat, Felhasználási Feltételek, Adatkezelési Nyilatkozat tartalmáról, ill. azok
esetleges módosulásáról, amely módosulások a Honlapon közzétételre kerülnek. A jelen
pont szerinti szabályzatok ill. feltételek módosulása esetén a Játékos Játékban történő,
ezen módosulásokat követő bármely aktivitásával automatikusan elfogadja a
módosulásokat.
8.5. A Játékos, illetve a Lángosozó téves vagy hamis adatszolgáltatásából (pl. névelírás,
címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.) eredően a Szervezőt és a
Lebonyolítót felelősség nem terheli. Továbbá a Játékosok Játékban történő bármely
tevékenységével kapcsolatban Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli, még akkor sem, ha azok moderálásra kerülnek, mivel a Játékos Játékban történő
részvétele tekintetében Szervező és Lebonyolító nem minősül tartalomszolgáltatónak. A
Játékos kötelezettséget vállal, hogy nem hajt végre olyan közzétételt a Honlapon vagy a
Játékban, amely valótlan, helytelen vagy téves információt tartalmaz, vagy ilyen
információkon alapul, vagy sérti a magyar jogszabályokat, különösen, de nem kizárólag pl.
amely harmadik személy jogait, jó hírnevét sérti. Ezen tilalmak megsértése esetén
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Szervező ill. Lebonyolító jogosult haladéktalanul kizárni a Játékost a Játékból, azonban
Szervező és Lebonyolító ennek elmaradása esetén sem felelnek a Játékos
tevékenységéért.
8.6. Szervező, illetve a Lebonyolító a Honlap üzemeltetését látják el, azonban a Honlapra
az adatokat a Szervezőtől, illetve a Lebonyolítótól független harmadik személyek, a
Játékosok töltik fel. Szervező, illetve Lebonyolító ugyanakkor maradéktalanul elkötelezett a
vonatkozó jogszabályok betartása iránt, ezért a Játékos, illetve a Lángosozó, továbbá
bármely harmadik személy bármilyen kérdéssel vagy reklamációval kapcsolatban a
Lebonyolítóhoz fordulhat e-mailben az info@langosvoks.hu email-címen.
8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse, különösen
tömeges visszaélések gyanúja esetén. Azonban Szervező köteles a Játékosokat a
Honlapon tájékoztatni.
Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Honlap Felhasználási Feltételei
és Adatkezelési Nyilatkozat változatlanul érvényes és hatályos a Játékban résztvevőkre.

Kelt, Budapest, 2018. június 01.
Bunge Zrt. - Szervező
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