
 

 

„VISA QATAR“  
PROMÓCIÓ 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 
1. Bevezető rendelkezések 
 

1.1. Jelen játékszabályzat célja, hogy megállapítsa a „Visa Qatar” elnevezésű promóció (a 
továbbiakban: „Promóció”) szabályait. A Promóció Magyarországon kerül lebonyolításra. 

1.2. A Promóció keretében a következő nyeremények kerülnek átadásra: 
• Fődíj (a továbbiakban: „Fődíj”): 

1 db KIA Ceed (a nyeremény értéke 9.009.000 Ft) 
• Heti nyeremény („Heti nyeremény”): 

heti 100 darab, FIFA replika futball labda (összesen: 400 db) (a nyeremény értéke 2.800 Ft) 
 

2. A Promóció szervezője: 
 
2.1. A Promóció megszervezését és lebonyolítását a Café Communications Kft. (1037 Budapest, 

Seregély utca 3-5., Cg.: 01-09-865021, a továbbiakban: „Szervező”) biztosítja. 
 

3. A Promóció időtartama és helyszíne: 
 

3.1. A Promóció Magyarország területén (a továbbiakban: "Promóció helyszíne") 2022. november 
21. 10:00:00 óra és 2022. december 18. 23:59:59 perc közötti időszakban (a továbbiakban: 
"Promóció időtartama") kerül lebonyolításra. A Promóció időtartama az alábbi heti promóciós 
időszakokra oszlik ("Heti promóciós időszakok"): 

 

Időszak Tartam 

1 2022.11.21-én 10.00 órától 2022.11.27-én 23.59 percig 

2 2022.11.28-án 00.00 órától 2022.12.04-én 23.59 percig 

3 2022.12.05-én 00.00 órától 2022.12.11-én 23.59 percig 

4 2022.12.12-én 00.00 órától 2022.12.18-án 23.59 percig 

 
3.2. A Promócióra való regisztráció a www.visa.hu weboldalon keresztül történik. 
 
4. A Promóció résztvevői: 
 
4.1. A Promócióban csak az a természetes személy vehet részt, aki megfelel a Promócióban való 

részvétel valamennyi feltételének (a továbbiakban: "Résztvevő"). A 18 év alatti Résztvevők csak 
törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a Promócióban. A hozzájárulást a 
Szervező kérésére bármikor írásban be kell mutatni. A Promócióban 14 év alatti személy nem 
vehet részt. 

 
4.2. Résztvevő az lehet, aki tulajdonosa vagy társtulajdonosa annak a bankszámlának, amelyhez 

kapcsolódóan a Visa vagy Visa Electron fizetési kártyát kibocsátották, illetve Visa hitelkártyák 
esetén a kártyához tartozó technikai számla a Résztvevő javára került megnyitásra. A 
Promócióban kizárólag Magyarországon bejegyzett bank, vagy Magyarországon bejegyzett Visa 
hitelkártya kibocsátó által kibocsátott Visa kártyával lehet részt venni. 
 

4.3. Üzleti (jogi személyek, egyéni vállalkozók stb) bankszámlához kapcsolódó Visa vagy Visa 
Electron kártyával a Promócióban nem lehet részt venni. 

 



 

 

4.4. A Promócióban nem vehet részt a Szervezővel vagy a Promóció szervezésében részt vevő 
cégekkel munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban álló személy, valamint a fentiek 
közeli hozzátartozói (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pont). 

 
5. A Promóció leírása: 
 
5.1. A Résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Promócióban: 

5.1.1. regisztrálnak a Promóció honlapján, a www.visa.hu oldalon, egy megfelelően, hiánytalanul 
és a valós adatokkal kitöltött regisztrációs űrlapon keresztül. A regisztrációs űrlapon a 
következő mezők kitöltése kötelező: 

5.1.1.1. Telefonszám 
5.1.1.2. E-mail cím 
5.1.1.3. 16 számjegyű Visa-kártya száma 
5.1.1.4. A játékszabályzat elfogadására szolgáló mező és a promóciós információkat 

tartalmazó (visszaigazoló) e-mailek fogadására szolgáló mező kipipálása/elfogadása. 
A sikeres regisztrációt a Promóció oldala a regisztrációs űrlap teljes körű kitöltése után, az 
5.1.1.2. pont szerinti e-mail címre küldött visszaigazoló e-maillel igazolja vissza (a 
visszaigazolás időpontja a továbbiakban a "Sikeres regisztráció pillanata"). 

 
5.1.2. A Sikeres regisztráció pillanatától kezdődően, illetve azzal egyidejűleg a magyarországi 

Promóció során a Résztvevő Visa vagy Visa Electron kártyájval legalább 200 Ft összegben 
vásárol (az 5.3 pontban írt kivételekkel) (a továbbiakban: "Fizetés"). Minden olyan Fizetés, 
amely megfelel a Promóció feltételeinek, automatikusan részt vesz a Promócióban és a 
rendszerben regisztrálásra kerül. A Promóció szempontjából a határon átnyúló fizetés (azaz 
a Résztvevők által külföldön, pl. nyaralás vagy üzleti út során teljesített kifizetések) is 
Fizetésnek minősül és részt vesznek a Promócióban. 

 
5.2. Minden Résztvevő csak egyszer és csak egy Visa vagy Visa Electron kártyát jogosult regisztrálni a 

Promócióban. 
 
5.3. A következő tranzakciók nem minősülnek Fizetésnek a Promóció szempontjából és így a 

Promócióban nem kerül regisztrálásra:  
- valamennyi szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakció (így különösen, de nem kizárólag: 

fogadás, kaszinó játékok, lottó, totó és hasonló sorsolásos játékok, online kaszinókhoz 
kapcsolódó kifizetések, állat futamokhoz kapcsolódó kifizetések), 

- készpénz felvétel (különösen , de nem kizárólag: ATM-ből történő készpénz felvétel; manuális 
készpénz felvétel például bankfiókban, postán, virtuális pénztárca feltöltése stb.). 

 
5.4. A Promócióban részt vevő Fizetések száma nem korlátozott. 
 
6. Nyeremények 
 
6.1. Az a száz Résztvevő, aki a legtöbb darabszámú 200 Ft feletti, Visa kártyával lebonyolított 

Fizetést hajtotta végre az adott Heti promóciós időszakban, egy-egy FIFA replika focilabdát nyer. 
 

6.2. A Fődíjat (1.2. pont) az a Résztvevő nyeri, aki a legtöbb darabszámú Fizetést teljesítette a 
Promóció teljes időtartama alatt (2022. november 21. és december 18. között). Abban az 
esetben, ha a Fődíj nyertes Résztvevő bármely okból elveszíti a Fődíjra való jogosultságát 
(például kizárásra kerül a Promócióból, illetve a Fődíj átadása részére önhibájából meghiúsul), 
akkor a második legtöbb darabszámú Fizetést megvalósító Résztvevő válik a Fődíj nyertesévé. 
Amennyiben a pótnyertes részére sem lehet a Fődíjat átadni, a soron következő legtöbb 
Fizetést megvalósító Résztvevők válnak sorban jogosulttá a Fődíjra. 



 

 

 
6.3. Abban az esetben, ha két vagy több Résztvevőnek azonos számú Fizetése van, a nyereményre 

az a Résztvevő a jogosult, akinek a Fizetések során végrehajtott vásárlásai összértéke magasabb. 
 

6.4. A Nyeremények át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók. A Résztvevők legfeljebb egy 
darab Heti Nyereményre lehetnek jogosultak. 

 
6.5. A nyerteseket valamennyi Heti promóciós időszak és a Fődíj vonatkozásában 2023. január 12-én 

választja ki a Szervező. 
 
6.6. A Résztvevők a Heti Nyereményekről e-mailben kapnak értesítést a regisztráció során megadott 

e-mail címükre. Abban az esetben, ha a nyertes az e-mailre egy héten belül nem válaszol, a 
Szervező egy alkalommal megismétli az e-mailes értesítést. A Nyeremény átadásának feltétele, 
hogy a nyertes az elérhetőségi (kézbesítési) adatait megadja a Szervező részére. Amennyiben a 
nyertes az első megkísérelt értesítést követő 14 naptári napon belül nem reagál a 
kapcsolatfelvételre, illetve a nyeremény átadása a részére a saját hibájából meghiúsul, a nyertes 
elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a nyereményt a Szervező visszavonja. 

 
6.7. A Fődíj nyertesének értesítése. A nyertes a nyereményéről e-mailben kerül értesítésre a 

Promócióra való regisztrációhoz használt e-mail címen. Amennyiben a nyertes egy héten belül 
nem válaszol az értesítő e-mailre, a Szervező az e-mailt újra elküldi a nyertesnek. A nyertest 
háromszor (különböző napokon) telefonon is értesíti a Szervező. Abban az esetben, ha a nyertes 
az értesítésre nem válaszol az első értesítési kísérletet követő 14 naptári napon belül, vagy 
amennyiben a Fődíj átadása a részére a saját hibájából meghiúsul, a nyertes elveszíti a Fődíjra 
való jogosultságát, és a Fődíjat az a Résztvevő nyeri, aki a második legtöbb Fizetést teljesítette a 
Promóció teljes időszakában. Abban az esetben, ha a Fődíj átadása ezen Résztvevő részére is 
meghiúsul, a sorban következő legtöbb Fizetést teljesítő Résztvevő válik a Fődíjra jogosulttá. 

 
6.8. A Fődíj és a további nyeremények átadására legkésőbb a Promóció lezárását követő 3 hónapon 

belül kerül sor, a Résztvevők által megadott személyes adatok felhasználásával. A Fődíj nyertese 
köteles a regisztrált VISA kártyáját a nyeremény átadásakor bemutatni. A kártyán szereplő 
névnek meg kell egyeznie a nyertes nevével. 

 
7. Személyes adatok kezelése 
 
7.1. A Promócióban résztvevők személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 
szerint történik.  

 
7.2. A Résztvevők személyes adatainak kezelői: 
 
a) a Visa Europe Limited (nyilvántartási szám: 05139966, székhely: 1 Sheldon Square, London W2 

6TT, Egyesült Királyság - a továbbiakban a jelen fejezetben: „Visa“). A Visa a személyes adatokat 
annak érdekében kezeli, hogy biztosítsa a Promócióban való regisztráció lehetőségét a 
jelentkezési űrlapon keresztül, tájékoztatva a résztvevőt a Promócióban való helyes regisztráció 
módjáról, és arról, hogy a Szervező számára a jelen szabályok alapján a Promóció 
lebonyolításához szükséges mértékben átadja a Résztvevők személyes adatait. Az adatkezelés 
jogalapja, beleértve a személyes adatoknak a Szervező részére történő átadását is, a Résztvevő 
hozzájárulása és a Visa jogos érdeke, tekintettel arra, hogy az szükséges a szerződés (a 



 

 

játékszabályban írtak szerinti) teljesítéséhez (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával 
összhangban). 
  

b) a Szervező (Café Communications Kft. – székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.; e-mail: 
visanyeremenyjatek@cafecommunications.hu).  

 
7.3. A Visa azon Résztvevők személyes adatainak kezelője, akik a regisztráció kitöltésekor 

hozzájárultak a személyes adataik marketing célú kezeléséhez és marketing információk 
elektronikus kommunikációs eszköz útján történő megküldéséhez a regisztráció során megadott 
e-mail címre. A hozzájárulás opcionális. A személyes adatokat a Visa termék marketing céljából 
kezeli. A feldolgozás jogalapja, beleértve a személyes adatoknak a Szervező részére történő 
átadását is, a Résztvevő önkéntes hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban).  

 
7.4. A Résztvevőnek a Promóció keretében megadott személyes adatait, azaz a Résztvevő Visa 

kártyaszámát, telefonszámát és e-mail címét a Szervező a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel és a Visa adatvédelmi tájékoztatójával (https://www.visa.hu/hasznalati-
feltetelek/visa-adatvedelmi-kozpont.html) összhangban, kizárólag a Promóció lebonyolításával 
kapcsolatos célokból, így többek között a Promócióban történő regisztrációk megmegismerése 
és a Promócióban történő regisztráció beérkezéséről szóló visszaigazolás megküldése céljából , 
valamint annak érdekében kezeli, hogy a tranzakciókról megállapítható legyen, hogy a 
Promócióban részt vehetnek-e.. 

 
7.5. A Résztvevő Visa által kezelt személyes adataival és a kapcsolódó jogokkal kapcsolatos minden 

kérést, megkeresést és kérelmet írásban jogosult megküldeni az alábbi címre: Café 
Communications Kft. – 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., vagy e-mailben a következő címre: 
visanyeremenyjatek@cafecommunications.hu. 

 
7.6. A személyes adatok kezelése a Szervező által következő célból és mértékben történik: 
 

a) a Promóció lebonyolítása céljából, beleértve a nyertesek ellenőrzését és kiválasztását, a 
nyeremények odaítélését és átadását, a Résztvevővel való kapcsolattartás biztosítását, a 
Promóció eredményéről való tájékoztatást és a nyeremény átadását. A személyes adatok 
kezelésének jogalapja ebben az esetben a szerződésszerű teljesítés biztosítása (a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pontja szerint), illetve a Szervezőnek, a Promóció lebonyolításával 
összefüggő kötelezettségeinek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint). A 
Szervező a Résztvevők következő személyes adatait kapja meg a Visától: e-mail cím, 
telefonszám, a résztvevő tranzakciók száma, illetve a tranzakciók összértéke. A Visa a 
weboldal üzemeltetéséhez és működtetéséhez más adatfeldolgozókat is bevonhat; az adatok 
törlésére a Promóció kezdetét követő 6 hónap elteltével kerül sor, hacsak panaszeljárás 
lefolytatása miatt az adatok megőrzése nem szükséges. Ezesetben a panasz kivizsgálásának 
lezárásáig kerülnek megőrzésre az adatok; 

b) a panaszeljárás és a Szervező védelme érdekében a Résztvevők esetleges követeléseivel 
szemben. Az adatkezelés jogalapja a Szervező jogi kötelezettségének teljesítéséhez 
szükséges adatok kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés C) pontja szerint), azaz a Résztvevők 
által benyújtott panaszok kezelése, a Résztvevők által benyújtott követelések kezelése, az 
esetleges viszont követelések kivizsgálása és megóvása; 

c) marketing céljára, beleértve promóciós e-mailek küldését a Résztvevő által megadott e-mail 
címre - a személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben a Résztvevő 
hozzájárulása; 

d) a nyeremény átadása céljából (beleértve ennek adózási célú dokumentálását), amely a 
számviteli előírásokból adódik. A személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben a 
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Szervező jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (a GDPR 1. cikk c) pontja szerint). A 
Szervező ezen körbe tartozó kötelezettségei a nyeremény átadásáról szóló igazolás kiállítása, 
mely adózási célokat szolgál. 

 
7.7. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos kérdésekkel a következő 

elérhetőségeken fordulhat a Szervezőhöz: e-mailen a 
visanyeremenyjatek@cafecommunications.hu email címen vagy levélben a következő címen: 
Café Communications Kft. - 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. 

 
7.8. Érintettként minden Résztvevőt különösen az alábbi jogok illetnek meg:  

 a személyes adatokhoz való hozzáférés és tájékoztatás joga, amely szerint tájékoztatást 
kaphat a Szervezőtől arról, hogy személyes adatait kezelik-e, milyen célból, milyen terjedelmű 
adatok kerülnek kezelésre, és kiknek adták át ezeket az adatokat, 

 a pontatlan vagy téves adatok helyesbítéséhez, illetve a hiányos személyes adatok 
kiegészítéséhez való jog, 

 a személyes adatok törléséhez való jog, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség 
azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták, vagy ha a 
Résztvevő visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelés jogalapja megszűnik, vagy ha a 
személyes adatok kezelése jogellenes volt, vagy ha a személyes adatokat a Szervező jogi 
kötelezettségének teljesítéséhez törölni kell (az elfeledtetéshez való jog). A személyes adatok 
törlésének joga nem vonatkozik arra az adatkörre, amely vonatkozásában az adatkezelés 
szükséges: az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez, az uniós jog vagy az 
adatkezelő tagállam joga szerinti adatkezeléshez; 

 a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog abban az esetben, ha a személyes 
adatok pontossága kapcsán vita merül fel, a személyes adatok pontosságának a Szponzor 
általi ellenőrzéséhez szükséges ideig, valamint abban az esetben, ha a személyes adatok 
feldolgozása jogellenes, és a Résztvevő a személyes adatok törlése helyett az adatok 
felhasználásának korlátozását kéri, vagy abban az esetben, ha a Szponzornak a személyes 
adatokra már nincs szüksége az adatkezelés céljaira, de a Résztvevő jogi igények 
megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri azokat; 

 a személyes adatok hordozhatóságához való jog, amelynek értelmében a Résztvevő a rá 
vonatkozó személyes adatokat strukturált és géppel olvasható formátumban kikérheti saját 
maga vagy egy másik személyesadat-kezelő részére; 

 tekintettel arra, hogy a személyes adatok megadása a Promócióban való részvétel szükséges 
feltétele, és e nélkül nem lehetséges a részvétel, ha a Szervezőt a megadott személyes adatok 
továbbítására és törlésére szólítják fel, az a Résztvevő Promócióban való részvételének 
megszűnését eredményezi, beleértve a nyereményre való jogosultság elvesztését is, 

 a Szponzor, a Szervező vagy más Résztvevők jogos érdekén alapuló, a Promóció szervezésével 
kapcsolatos személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga,  

 a Résztvevők személyes adatai nem kerülnek kezelésre automatizált feldolgozáson alapuló 
döntéshozatali eljárás keretében; 

 a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok megsértésének gyanúja 
esetén panaszt tehet a felügyeleti szervnél, amely a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

 
7.9. A Promócióban Résztvevő személyes adatai a Szervező részére kerülnek átadásra és 

továbbíthatók az alkalmazások, informatikai rendszerek vagy weboldalak karbantartását és 
technikai támogatását végző szervezetek számára. 
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7.10. A nyertesek személyes adatai továbbításra kerülnek a nyeremények kézbesítéséért felelős 
postai szolgáltató vagy futárcég részére. A postai szolgáltató vagy futárcég részére csak a 
szállításhoz szükséges adatok kerülnek átadásra.  

 
7.11. A Résztvevők személyes adatait olyan jogalanyok részére is továbbíthatják vagy biztosítható 

hozzáférés azokhoz, amelyeknek az érintett adatkezelő köteles ezeket az adatokat megadni, 
különösen a hatóságok részére vagy a jogszabályok betartásának és végrehajtásának 
ellenőrzésére kijelölt szervek részére. 

 
7.12. A személyes adatok megadása a Résztvevők részéről önkéntes, azonban szükséges a 

Promócióban való részvételhez és (a nyertesek vonatkozásában) a nyeremény átvételéhez, 
illetve (a panaszt benyújtó Résztvevők esetében) a panasz elbírálásához. A személyes adatok 
megadásának elmulasztása a Promócióban való részvétel és (a nyertesek esetében) a 
nyeremény átvételének, illetve (a panaszt benyújtó résztvevők esetében) a panasz elbírálásának 
ellehetetlenítését eredményezi.  

 
7.13. Amennyiben a személyes adatok harmadik országokba kerülnek továbbításra. Ilyen esetben 

a személyes adatok továbbítása az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési 
feltételek alkalmazásával történik, a jogszabály által előírt megfelelő szintű adatvédelem 
biztosítása érdekében. 

 
7.14. A Résztvevők személyes adatait a Promóció lebonyolításához szükséges ideig kerülnek 

megőrzésre. A Promóció befejezését követően a Résztvevők személyes adatait, beleértve a 
nyertesek adatait is, a szükséges mértékben az illetékes adminisztrátornál tárolják a 
Promócióval kapcsolatos polgári jogi igények és a Promócióban való nyereményhez kapcsolódó 
adókötelezettségek/követelések elévüléséig. Abban az esetben, ha az adatokat az adatkezelő 
jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódó célból kezelik, az adatok kezelése és tárolása a 
törvény által előírt ideig történik. 

 
8. Általános rendelkezések 
 
8.1. A Promócióban való részvétellel minden Résztvevő elfogadja a szabályokat, és vállalja, hogy 

azokat feltétel nélkül betartja. 
 
8.2. A Promócióval kapcsolatosan a Résztvevők legkésőbb a Promóció kezdetét követő 6 hónapon 

belül nyújthatnak be panaszt. Azt követően a Szervezőnem fogad el panaszt, illetve kifogást. 
 
8.3. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények átvételével és használatával kapcsolatos 

kockázatokért, kötelezettségekért és költségekért (a nyeremények megnyeréséhez kapcsolódó 
adóvonzatán túlmenően), és nem felel semmilyen kárért, amely a Résztvevőnél vagy harmadik 
személynél a nyereménnyel kapcsolatosan felmerül. 

 
8.4. A Szervező nem vállal felelősséget a regisztráció során keletkezett hiányosságokért / hibákért 

(pl. téves név vagy cím, hibás vagy fiktív adatok stb.), valamint azért, ha a Szponzor vagy a 
Szervező érdekkörén kívül eső okból a Nyeremények átadása meghiúsul vagy késedelmet 
szenved.  

 
8.5. A Szervező kizárja a felelősséget a Weboldal és a tárhely szerver elleni külső támadásokért (SQL 

támadások), illetve a telefonhálózat elleni támadásokért és azok meghibásodásáért. Ezért 
amennyiben a Résztvevők a Honlap vagy a szerver, illetve a szolgáltató hálózat elleni támadások 
következtében hibás rendszerüzeneteket kapnak a Nyereményekkel, nyertes/nem nyertes 
státuszokkal stb. kapcsolatban, a Szervező ezekben az esetekben nem vállal felelősséget. 



 

 

 
8.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból, ha a 

Résztvevő megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy bármilyen (számítógépes) manipulációt, pl. 
tömeges e-mailcímek létrehozását, vagy bármilyen más, a Promóció szellemiségével 
összeegyeztethetetlen vagy azt sértő tevékenységet végez. 

 
8.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció szabályait bármikor módosítsa, illetve a 

Promóciót indoklás nélkül megváltoztassa vagy törölje a Résztvevők megfelelő tájékoztatása 
mellett.  

 
8.8. A nyertesek nem jogosultak a nyeremény pénzbeli ellenértékére vagy a nyeremény tárgyán 

kívül egyéb módon történő teljesítésre. 
 
8.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett nyereményt hasonló típusú és értékű 

nyereménnyel helyettesítse, valamint a nyeremények átadásának feltételeit megváltoztassa 
abban az esetben, ha a nyereményt a szállítója nem biztosítja úgy, hogy az a jelen szabályoknak 
megfelelően átadható legyen a Résztvevő nyerteseknek. 

 
8.10. A nyeremények típusa vagy kialakítása nem változtatható meg. A Résztvevő az esetleges 

reklamációval közvetlenül a nyeremény gyártójához is jogosult fordulni.  
 
8.11. A nyeremények promóciós anyagokon szereplő bármely megjelenítése kizárólag illusztráció. 
 
8.12. A Szervező jogosult a Promócióban való részvétel valamennyi feltételét ellenőrizni, és vita 

esetén a Promócióval kapcsolatos bármely kérdésben vizsgálódni és végső döntést hozni. A 
Szervező jogosult bármely Résztvevőt kizárni a Promócióból abban az esetben, ha az adott 
Résztvevő megsérti a szabályokat, a Promóció keretében olyan magatartást tanúsít, ami jó 
erkölcsbe ütközik, ha a Résztvevő csalárd magatartással próbálja megnyerni a nyereményeket, 
vagy bármilyen módon sérti a Szervező vagy egy másik Résztvevő jó hírnevét, vagy ilyen 
magatartással megalapozottan gyanúsítható. A Résztvevő a kizárás miatt esetlegesen felmerült 
költségének vagy kárának megtérítését nem igényelheti. Amennyiben a kizárt Résztvevő a 
Promóció nyertese, a nyereményt a Szervező visszavonja. 

 
8.13. A Promócióban való részvétellel, azaz a Promócióra való regisztrációval a Résztvevő elfogadja 

annak szabályait és feltételeit. 
 
8.14. A Promócióval kapcsolatos információk a www.visa.hu weboldalon érhetők el. 
 
8.15. A Promóció érvényes, hatályos és részletes szabályai elektronikus formában a Promóció 

időtartama alatt kizárólag a www.visa.hu oldalon érhető el. 
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