JÁTÉKSZABÁLYZAT
A brandcenter.hu Kft. „Helló Tavasz Futócipő Nyereményjáték”
nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata és részvételi feltételei
1. A nyereményjáték szervezője
A „Helló Tavasz Futócipő Nyereményjáték” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a
www.brandcenter.hu weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltető brandcenter.hu Kft.
(székhelye: 5000 Szolnok, Szivárvány u. 24., cégjegyzékszám: 16-09-016916, adószám: 24236726-2-16;
a továbbiakban: „Szervező"). A Játék lebonyolításához kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási száma:
NAIH-99938/2016.

2. A Játék résztvevői
2.1. A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 2.2.
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban:
"Játékos"), aki a Játék Időtartama alatt olyan megrendelést ad le a www.brandcenter.hu
weboldalon, amely legalább egy Karrimor márkájú terméket (is) tartalmaz.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
2.3. Amennyiben a Játék nyertese cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményre (az azzal
kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben
a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3. A Játékban részt vevő termékek
A Szervező által forgalmazott és a Játékban résztvevő termékek a Karrimor márkajelzéssel ellátott
olyan ruházati cikkek, amelyek a www.brandcenter.hu weboldalon a Játék időtartama alatt
szerepelnek (a továbbiakban: „Termék”).

4. A Játék időtartama
A Játék 2017. 03. 08. 18.00 órától 2017. 03. 12. 23.59 óráig tart. A játék nyertesének sorsolása és
eredményhirdetése a játék időtartamának utolsó napját követő második munkanap 14:00 óra (a
továbbiakban: „Időtartam”).

5. A Játék menete
5.1. A Játékban való részvétel feltétele legalább 1 darab 3. pont szerinti Termék megvásárlása a
Brandcenter webáruház (www.brandcenter.hu) rendszerében, illetve a megrendelés
leadásakor a „Megjegyzés” mezőben („Adatok Ellenőrzése” fül alján) a nyeremény kívánt
méretének feltüntetése.
Jelen játékfeltételek keltezésének időpontjában az 1.sz.
mellékletben olvasható méretek érhetőek el beszállítónál. Amennyiben a nyertes által
megjelölt méret a nyeremény érvényesítésének időpontjában nem elérhető, úgy a Szervező
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lábbeli 1. sz. mellékletben meghatározott ellenértékét a Brandcenter webáruházban
levásárolható kupon formájában bocsátja a nyertes rendelkezésére.
5.2. A Játékban való részvétel feltétele a honlapon történő termékrendelés, amelynek során meg
kell adni a személyes adatokat (teljes név, e-mail cím, telefonszám, cím). Ezzel a Játékos
önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és
hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja a megrendelések
végrehajtása, a Játék lebonyolítása, a kedvezmények és az esetleges nyeremények beváltása az adatok rendelkezésre bocsátása a Játék lebonyolításához elengedhetetlen. A nyerteseknek
szükséges a teljes címüket is megadniuk a nyeremény eljuttatásához. Amennyiben Játékos által
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Játékos
viseli. Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában érintett
személyek férhetnek hozzá. A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az
adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre, ezzel kapcsolatban a
részletes szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve egyéb
vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A játékosoknak saját maguk által regisztrált és
használt e-mail címmel szükséges részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, elektronikus
postafiók használatának jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
5.3. A fentiek szerint, azaz a 2. pontban meghatározott személy általi, valamely Termékre
vonatkozó, a Játék Időtartama alatt történt, 5.1. és 5.2. pontokban foglaltaknak megfelelő
vásárlás érvényes pályázatnak (a továbbiakban: „Pályázat") tekintendő. Egy Játékos egy
Pályázatot adhat le. A Játékban kizárólag a Játék Időtartama alatt leadott megrendelések
vesznek részt.
5.4. 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 6. pontban meghatározott 1 db főnyereményt 2017. március 14-én délután 14:00
órakor a Szervező telephelyén. A sorsolás a megrendelés leadásakor automatikusan generált
rendelésszám segítségével történik.
5.5. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.
5.6. A sorsolással egyidejűleg, a résztvevők számától függően legalább 1 fő, de legfeljebb 3 fő
tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes
Játékos nem felel meg jelen részvételi feltételekben rögzített bármely feltételnek, kizárásra
kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes
Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a részvételi
feltételekben rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a második
Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a
második Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a részvételi feltételekben rögzített bármely
feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a harmadik Tartaléknyertesként meghatározott
Játékos minősül nyertes Játékosnak. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes
Játékost, aki a részvételi feltételek 5.7. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A
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Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt
a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék weboldalának feltörésével, robot, vagy spam
program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
5.7. A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: A nyertes Játékos köteles
együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Nyertesség esetén a Szervező
a nyertes Játékost a nyereményről telefonon értesíti a Játékos által a megrendelés során
megadott telefonszámon, a sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül. Nyertes Játékosnak a
megkeresésre 10 napon belül válaszolnia kell, ha nem teszi, a helyét a fentiek szerint
Tartaléknyertes veszi át. A nyereményt a DPD futárszolgálat szállítja ki a nyertes Játékos által
leadott, az 5.1. pontban meghatározott rendeléssel egyidejűleg a megadott szállítási címre,
előre közölt időpontban. Amennyiben a nyertes Játékos a kiszállított csomagot nem veszi át a
futárszolgálattól, úgy elesik a nyereménytől, és a helyét a fentiek szerint Tartaléknyertes veszi
át.

6. Nyeremények
A Játék keretében a Szervező az 5.4. pontban meghatározott időpontban sorol 1 fő nyertest és a
résztvevők számától függően legalább 1 fő, de legfeljebb 3 fő tartaléknyertest. A megnyerhető
nyeremények és darabszámuk: 1 db (1 pár) Karrimor Excel 2 Support férfi futócipő. A nyeremény
részletes leírását a jelen részvételi feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza. A Szervező a
nyereményekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja.

7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.brandcenter.hu honlapon és
elektronikus hírlevélben. Tájékoztatás kérhető a rendeles@brandcenter.hu e-mail címen illetve a
Szervező 06/70-397-3438 telefonszámán. A teljes részletességű információk és a Játék jelen
hivatalos részvételi feltételei a www.brandcenter.hu honlapon jelennek meg. A Játékkal, illetve a
nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Szervező ügyfélszolgálatát a Játék teljes
Időtartama alatt a fentebb megadott elérhetőségeken.

8. Adó- és járulékfizetési kötelezettség
A nyereményekkel kapcsolatban a nyertes Játékost SZJA és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem,
az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

9. Vegyes rendelkezések
9.1. A Szervező a Játékban nem oszt szét a jelen részvételi feltételekben felsorolt nyereményeken
túlmenően egyéb nyereményt, kedvezménykupont. A Szervező legfeljebb annyi nyereményt
oszt ki, amennyi a jelen részvételi feltételek 6. pontjában szerepel.
9.2. Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
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megadni a tájékoztatást. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”) az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Valamely eljárás kezdeményezése
előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az adatkezelő elérhetősége: a
promóció ideje alatt: a Szervező által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül a
rendeles@brandcenter.hu e-mail címen.
9.3. A Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja
vagy ismertetheti a nyertes Játékosok nevét és a feltöltött Pályázatot a Honlapon, valamint
egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a
Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük fentiek szerinti nyilvánosságra hozatalához,
valamint ahhoz, hogy nevüket Szervező a Játékhoz kapcsolódóan díjmentesen felhasználja.
9.4. A Játékosok a regisztrációnál megjelölhetik, hogy hozzájárulásukat adják-e elektronikus
hírlevél küldéséhez a jövőben a promóciókkal, illetve egyéb marketing üzenetekkel
összefüggően. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék lezárulta előtt, kizárólag a
hírlevélben történő megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait
– a Játékos ellenkező rendelkezése hiányában - továbbra is kezelheti.
9.5. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen részvételi feltételeket annak
mellékleteivel együtt, az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót,
amelyek megtalálhatóak a www. brandcenter.hu honlapon.
9.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor
egyoldalúan megváltoztathassa vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben csalás gyanúja
merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, kizárja a Játékost a Játékból. A Szervezőnek a
Játékos irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve
szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem
haladja meg a Játékos által a Termékért fizetett összeget. A Szervező a jelentkezések
hiányosságáért, hibájáért, a futárszolgálati kézbesítés elmaradásáért vagy késedelmes
teljesüléséért semmilyen felelősséget nem vállal.
9.7. Jelen részvételi feltételekre és a benne ismertetett Játékra a magyarországi jogszabályok az
irányadók. A Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a
magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Kelt: Szolnok, 2017. 03. 08.
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1. sz. melléklet

Cikkszám: 21015091

Termékkép:

Leírás:
Ez a Karrimor cipő alapjaiban változtatja meg a futócipőkről alkotott elképzeléseidet. Különleges,
hálószerű, kötött anyagának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a lábadhoz, emellett optimális
szellőzést is biztosít. Az úgynevezett D30 ütéscsillapító rendszer segítségével kíméli az ízületeidet, hogy
még messzebbre juthass. A kizárólag a Karrimor futócipőknél alkalmazott Fit Cage technológia és a
magasan záródó fűzők pedig biztosítják számodra a tökéletes stabilitást, miközben olyan érzést nyújt,
mintha semmit nem viselnél a lábadon.





Karrimor Fit Cage technológia a tökéletes stabilitáshoz
kötött orrész a jobb illeszkedés és szellőzés érdekében
D30 ütéscsillapító rendszer az ízületek védelmére
Ka-CR Carbon Rubber technológia alkalmazása a magas igénybevételnek kitett talprészen, a
még jobb kopásállóság érdekében

Méretek: 41, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45, 47
Jelen játékfeltételek keltezésének időpontjában a fenti méretek érhetőek el beszállítónál. Amennyiben
a nyertes által megjelölt méret a nyeremény érvényesítésének időpontjában nem elérhető, úgy a
Szervező lábbeli 1. sz. mellékletben meghatározott ellenértékét a Brandcenter webáruházban
levásárolható kupon formájában bocsátja a nyertes rendelkezésére.

Ár: 18.990 Ft
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