”AHa!Brainstore Startup Kutatás” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.

A JÁTÉK SZERVEZŐI

Az ” AHa!Brainstore Startup Kutatás” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője
az”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.) és az Antenna
Hungária Innovációs Kft. ( 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.) (”Szervezők”).

2.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által
kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar
állampolgár, a 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes
személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
 hiánytalanul kitölti az AHa!Brainstore Startup Kutatás kérdőívét elektronikus formában
 a fentiekben írtak teljesítésével, valamint a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, valamint elfogadja az Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat.
2.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt egy érvényes (működő és megfelelő formátumú) e-mail címmel
vehet részt („Részvétel”)
2.3 Az a Részvétel, amely a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felel meg, a
Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Részvétel során adott válaszok számítógépes
rögzítésre kerülnek.
2.4 A Részvételt a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezők megvizsgálhatják, és
amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárásra kerül. A nem valós adatokkal résztvevő
játékosokat Szervezők kizárják a Játékból.
2.5 A Játékból ki vannak zárva az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.és az Antenna Hungária Innovációs
Kft., dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2021. március 12. napján 00 óra 01 perctől 2021. április 30. napján 23 óra 59 percig tart.
A Játék időtartama a Szervezők által egyszer meghosszabbítható további 30 naptári nappal.

4.

A JÁTÉK MENETE,

4.1 Szervezők a Játék időtartama alatt 2021. április 15. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes
Részvételek közül 2021. május 6. napján 14 óra 00 perckor a Szervezők által felállított háromtagú
bizottság jelenlétében határozzák meg a Játék nyerteseit a Részvételek beérkezésének sorrendjének
vizsgálatával az alábbiak szerint:
 1 órás szakmai konzultáció az AHa!Brainstore Program vezetőjével a Játékba érkezett Részvételek
közül a 25. Részvételt beküldő Játékos nyereménye

a 3 db 1 hónapos előfizetés a mindigTV GO TVMAX csomagra a Játékba érkezett Részvételek
közül a 10., 20. és 30. Részvételt beküldő Játékosok nyereménye
 a 3 x 1 db online preneztációs felkészítés (pich) a Játékba érkezett Részvételek közül a 3., 15., és a
40. Részvételt beküldő Játékosok nyereménye.
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a Nyertesek meghatározása a Játékosok által a Kérdőív kitöltése során megadott e-mail cím és a
Részvétel beküldésének időpontja alapján történik másodperc alapú beküldési idő
figyelembevételéve A Nyertesek meghatározásának helyszíne a Szervezők székhelye.
Amennyiben a Részvételek száma nem éri el a Nyereményekhez szükséges beérkezési sorszámot,
a Nyeremények a megadott sorszámokat egyesével csökkentett sorszámú Részvétel lesz a Nyertes.

4.2 Amennyiben a nyertes Részvétel bármely okból érvénytelen, a sorban következő Részvétel kerül
meghatározásra Nyertesként (Tartaléknyertes).
5.

NYEREMÉNY, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1 Nyeremények:




1 db 1 órás szakmai konzultáció az AHa!Brainstore Program vezetőjével
3 db 1 hónapos mindigTV GO előfizetés TVMAX csomag
3 x 1 db online prezentációs felkészítés (pich)

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes
időtartama alatt kizárólag egy db Nyereményre lehet jogosult.
5.3 Szervezők a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 8 (nyolc) munkanapon belül értesítik
a 2.1 pontban írt regisztráció során megadott e-mail címen két egymást követő alkalommal
(”Értesítés”). A nyertes Játékos az ahabrainstore@ahrt.hu e-mail címen köteles az Értesítés
kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a
nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül,
és Szervező tartaléknyertest jelöl ki a 4.2 pontban foglaltak szerint.
5.4 A Nyereményt a nyertes Játékos az alábbiak szerint veheti át:




online szakmai konzultáció – előzetesen egyeztetett időpontban
mindigTV GO TVMAX csomag előfizetés 1 hónapra – személyre szóló hozzáférés
biztosítása egyedi promóciós kód megküldésével
online prezentációs felkészítési lehetőség – előzetesen egyeztetett időpontban

a Szervezőkkel előzetesen egyeztetett időpontban, a sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül.
Szervezők Játékos részére köteles legalább három időpontot felajánlani, amennyiben az időpontegyeztetés
sikertelen a sorsolást követő 90 napon keresztül, a Játékos kizárásra kerül, tartaléknyertes nem lép a
helyébe. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a fenti
határidőben és módon sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget,
és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A
Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
A mindigTV GOTV MAX csomag előfizetésre jogosító promóciós kód az Értesítés visszaigazolásától
számított 5 munkanapon belül kerül megküldésre e-mailben a Játékos részére arra az e-mai címre, amellyel
a Játékos részt vesz a Nyereményjátékban.
5.5 Szervező kizárja a Játékból azt a Részvételt amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Részvétele során vagy az Értesítés visszaigazolásában
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Játékos egyéb okból
nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
6.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a www.ahabrainstore.hu weboldalon érhetők el.
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7.2. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért az alábbi e-mail címre
írhatnak: ahabrainstore@ahrt.hu a Játék időtartama alatt.
7.

ADATVÉDELEM

8.1 A jelen Játékban történő részvétel, és a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
Amennyiben a Résztvevő a Játékban történő részvételhez szükséges adatokat nem biztosítja, a
Játékban nem vehet részt.
8.2 A Játékban való részvétellel egyidejűleg a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Részvételi-, és
Játékszabályzatot és a Szervezők, mint Adatkezelők a mindenkori hatályos Adatkezelési
Tájékoztatóját a hozzájárulását megelőzően megismerte és elfogadta, amely az alábbi elérési úton
megismerhető: www.ahabrainstore.hu/startupkutatas
8.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Részvétel hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése
stb.), a nyeremények kézbesítésének/átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a
kézbesítés/átadás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
9.3. A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a Weboldalt, az Alkalmazást (Survey Monkey), illetve az
azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, az
Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők
semminemű felelősséget nem vállalnak.
9.4 Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását,
illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal
kizárják a játékból.
9.6 Szervezők kizárják a felelősségét a Weboldal, Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.
9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem
kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatok átadása nem a Facebook részére, hanem a Szervezők részére
történik.
9.8 Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot
megváltoztathassák, vagy visszavonják, a Játékot megszüntessék.
Budapest, 2021. március 10.

indokolt

esetben

bármikor

”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. és az
Antenna Hungária Innovációs Kft.
Szervezők
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