
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
  

1. A játék és a szervező 
  
A Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2016         
Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167., cégjegyzékszám: 13-10-041680; adószám:        
24359573-2-13, a továbbiakban: „Társaság” illetve „Szervező”) „NYERD MEG A         
100.000.-Ft-OS UPDATE AJÁNDÉKCSOMAGOT! Update nyereményjáték”     
elnevezéssel nyereményjátékot hirdet meg (a továbbiakban: „Játék”). 
 
A Játékban kiosztásra kerülő Nyereményeket a Szervező bocsátja rendelkezésre. 
 
A Játék lebonyolításában részt vesznek az Update franchise bolthálózat magyarországi üzletei           
is, melyek listája a norbi.eu weboldalon olvasható.  
 
A Játékban történő részvétel feltételei: 
 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.             
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok           
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

2. Kik vehetnek részt a Játékban? 
  
A Játékban részt vesz minden vásárló, aki az update franchise bolthálózat bármely            
magyarországi üzletében (a továbbiakban: „Update LOW CARB üzlet”) a Játék időtartama           
alatt minimum egy darab árut vásárol (a továbbiakban: „Vásárló”).  
 
A Játékban a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint            
mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem             
vehetnek részt. Közreműködőnek minősülnek az Update franchise bolthálózathoz tartozó         
üzletek tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai, egyéb munkatársai is. 
  
A Nyertes a Játékban való részvétellel és a Nyeremény elfogadásával elismeri, hogy teljes             
körűen megismerte a Játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot, és azokat feltétel           
nélkül elfogadja, hozzájárul személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez a Játékban           
való részvétel céljából. 
 
Amennyiben a Nyertes a jelen Játékszabályzatot, az adatkezelési szabályzatot vagy azok           
bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban            
nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszíti. 
 
a) Amennyiben a Vásárló jogi személy vagy szervezet, akkor nyerés esetén a vásárláskor a              
képviseletében eljáró természetes személy válik Nyertessé és jogosulttá a Nyereményre. 
 
b) A 18. év feletti, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy          
Vásárló/Nyertes saját maga tehet érvényes nyilatkozatot. 
 



c) Korlátozottan cselekvőképes (14-18 év) kiskorú nyilatkozatainak érvényességéhez        
törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges. A cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti)          
nevében törvényes képviselője jár el.  
 
Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos         
érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt          
jogosult, cselekvőképtelen Nyertes esetén helyette a törvényes képviselő jogosult eljárni.  
 
Amennyiben a Nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes         
személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban és a Nyeremény            
átvételében közreműködnie, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően, olyan        
módon, hogy a Nyertesnek a törvényes képviselőjével és a vásárlást igazoló nyugtával vagy             
számlával együtt vissza kell térnie a vásárlás helyszínére a vásárlást követő nyitvatartási nap             
12:00 órájáig a Nyeremény átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtétele céljából. 
  

3. A játék időtartama, menete 
  
A játék időtartama: 2020. február 24. napjának 00 óra 00 percétől 2020. március 29. napjának               
24 óra 00 percéig tart. Szervező a Játékot a fenti időintervallumban szervezi meg.  
 
A Játékban a fenti időtartamon belül, az adott Update LOWCARB üzlet nyitvatartási idejében             
történt vásárlásokkal lehet részt venni.  
 
A Nyertesnek a Nyereményre feljogosító vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát meg           
kell őriznie, és azt a Szervező kérésére a Szervező részére bemutatnia és átadnia. 
 
A jelen pont szerinti időintervallumban Vásárlók közül minden 10.000., azaz tízezredik           
Vásárló válik jogosulttá a Nyereményre. Az a Vásárló minősül tízezrediknek, akinek a            
vásárlására vonatkozóan a Szervező központi számlakezelő rendszerében, az összes         
magyarországi Update LOWCARB üzlet tekintetében, a Játék kezdetét követően a tízezredik           
nyugta vagy számla kibocsátásra kerül. 
 
Nyereményre feljogosító vásárlás esetén a számítás azonnal újra kezdődik, így a Nyertes            
Vásárlót követő első Vásárló lesz az 1., és így tovább, a következő tízezredik Vásárlóig.              
Mindez addig ismétlődik, amíg a Játék időtartama lejár. Ennek következtében a Játék során             
akár több, előre meg nem határozható számú Nyertes lehet. 
 
A Nyereményre való feljogosítás számítása szempontjából minden, a Játékban részt vevő           
Update LOWCARB üzlet Vásárlóit egységesen kezeljük. 
 

4. Nyeremények, nyertesek 
  
Nyeremények: a Játék időtartama alatt minden Nyertes személyenként egy db, Update           
termékekből álló, bruttó 100.000.-Ft értékű (kiskereskedelmi eladási árú)        
ajándékcsomagra válik jogosulttá. A Nyereményt terhelő adó- és járulékterheket a Szervező           
viseli. 
 
Nyertesek száma: előre meg nem határozható.  
  



A Nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. 
   
A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

● a Nyeremény átvételét bármely okból megtagadja; 
● egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékban jogosulatlan előnyre tett szert; 
● egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon        

szándékosan befolyásolni próbálja; 
● jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti; 
● az adózási előírások, illetve a Nyeremény kézbesítése miatt kötelezően kitöltendő          

dokumentáció aláírását, e célból szükséges személyes adatai megadását, az ezeket          
tartalmazó „Nyilatkozat Nyeremény igényléséről” elnevezésű nyomtatvány kitöltését       
és/vagy személyazonossága igazolását megtagadja; 

● kérés ellenére nem mutatja be vagy nem adja át a Szervező részére a vásárláskor              
kapott nyugtát, számlát, 

● cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes Nyertes esetén a Nyertes nem tér          
vissza a vásárlás helyszínére a törvényes képviselőjével együtt a vásárlást követő           
nyitvatartási nap 12:00 órájáig a Nyeremény átvételhez szükséges jognyilatkozatok         
megtétele céljából. 

  
A Nyertes kiesése esetén a Nyereménye nem kerül átadásra.  
 

5. Nyertesek értesítése 
  
A Nyertes a vásárláskor azonnal jogosulttá válik a Nyereményre, és azt a „Nyilatkozat             
Nyeremény igényléséről” elnevezésű nyomtatvány teljeskörű kitöltésével és a Szervező         
képviselője részére való átadásával tudja igényelni. A „Nyilatkozat Nyeremény         
igényléséről” kitöltésére és a Szervező képviselője részére való átadására kizárólag a           
Nyereményre feljogosító vásárlást követően azonnal, az adott Update LOW CARB          
üzletben van lehetőség (kiskorú vagy nem teljesen cselekvőképes személyek esetén          
törvényes képviselővel együtt a vásárlást követő nyitvatartási nap 12:00 órájáig). 
 
A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest           
személyazonosságának igazolására. 
 
A Nyereményt a Szervező postai úton vagy futárszolgálat útján küldi meg a Nyertes részére, a               
kitöltött „Nyilatkozat Nyeremény igényléséről” Szervező általi átvételétől számított 5         
munkanapon belül (magyarországi kézbesítési cím esetén) vagy 10 munkanapon belül          
(külföldi kézbesítési cím esetén). 
   

6. A Szervező felelőssége 
  
A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,           
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes        
képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy részvételéből eredő, a Nyertes vagy           
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
  

7. Adatkezelés és adatvédelem 
   



A Játékban való részvétellel és a Nyeremény elfogadásával kifejezett, feltétlen és önkéntes            
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező részére megadott személyes adatait a Szervező a             
játék lebonyolításához szükséges mértékben kezelje, ezen adatok a Szervező adatbázisába          
kerüljenek és a Szervező ezeket a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja.  
 
A nyereményjáték során kezelt adatok: a Nyertes neve, adóazonosító jele, lakcíme,           
kézbesítési címe, születési helye és ideje, anyja neve, külön hozzájárulás esetén képmása,            
e-mail címe, telefonszáma.  
  
A személyes adatok kezelése a norbi.eu weboldalon található „Adatkezelési Szabályzat”          
alapján történik. 
 

8. Kizárás 
  
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Vásárlók, akik a nyereményjáték szellemével           
ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő             
magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani          
kívánó többi résztvevőt. 
  
Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen             
cselekmény észlelése esetén a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, vagy kizárja az adott            
Vásárlót a Játékból, annak értesítése mellett. Ilyen esetben a Szervező mindennemű           
felelősségét kizárja. 
  

9. Vegyes rendelkezések 
  
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának            
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 
  
2020.02.022. 
 
Szervező 
 


