
 

 

Bubbles  
Nyereményjáték szabályzat weboldalra  

Nyereményjáték szabályzat a 2021. május 1. és 2021. május 31. között tartó „Bubbles 

Nyereményjáték” elnevezésű játékhoz 

Az alábbi szabályzat a Bubbles 2021. május 1. és 2021. május 31. között tartó „Bubbles Nyereményjáték” 
elnevezésű Nyereményjátékra vonatkozik. 

1. A játék szervezője, elnevezése, meghatározása 

Szervező: BUBBLES International Zrt. 
Székhelye:9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13. 
Cégjegyzékszám: 08 10 001871 
Adószám: 24786922-2-08 

A játék elnevezése: „Bubbles Nyereményjáték” nyereményjáték  

A játék meghatározása: A játék időtartama alatt a Játékban résztvevőknek a Szervező weboldalán 
(https://www.bubbles.hu) közzétett, jelen Nyereményjáték szabályzatnak megfelelően a szükséges a Játék 
időtartama alatt legalább 1 db tranzakciót indítani a Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat üzleteinek 
bármelyik mosó- illetve szárítógépén (11 vagy 16 kg-os mosógép, 16 vagy 25 kg-os szárítógép), a fizető 
automatán keresztül.  

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul, hogy megadott adataival (regisztrált Bubbles 
felhasználói profil) részt vesz a sorsoláson. 

Továbbá megerősíti, hogy elfogadja a Bubbles International Zrt. következő linken szereplő adatkezelési 
tájékoztatóját: https://bubbles.hu/docs/bubbles_aszf.pdf 

2. A játékban való részvétel személyi feltételei 

A játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőttkorú, természetes személy. A cselekvőképességében 
részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondviselője előzetes hozzájárulása 
szükséges. 

A sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki a Szervező weboldalán közzétett, a Nyereményjátékra 
vonatkozó bejegyzésben foglaltak szerint: 

1. A Nyereményjáték időtartama alatt, regisztrált Bubbles felhasználóként legalább 1 db tranzakciót indít 
a Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat üzleteinek bármelyik mosó- illetve szárítógépén (11 vagy 16 
kg-os mosógép, 16 vagy 25 kg-os szárítógép), a fizető automatán keresztül.  

2. A tranzakció indítása előtt a fizető automatánál beírja a PRAKTIKER kuponkódot. A kuponkód 
kedvezményre nem jogosít, csak a Játékban való részvétel feltételét biztosítja. Azon tranzakciók, 
amelyek a kuponkód megadása nélkül kerülnek indításra, nem biztosítják a játékban való részvételt.  

3. A tranzakciót indító regisztrált Bubbles felhasználónak a Játékban való részvételhez a kuponkód fizető 
automatán történő beírásán kívül egyéb adatszolgáltatási kötelessége nincs.  

4. A tranzakcióra vonatkozó blokkot, a Játékban résztvevő regisztrált felhasználó köteles elrakni, 
nyeremény átvételénél a Szervező igényt tarthat rá a beazonosításhoz. 

  

https://bubbles.hu/docs/bubbles_aszf.pdf


 

 

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából 
eredő követelésért. 

3. A játék időtartama és sorsolás 

A Nyereményjáték 2021. május 1. napján kezdődik és 2021. május 31. nap éjfélig tart. 

A sorsolásra 2021. június 1-én kerül sor. 

4. A nyeremény és a nyertes értesítése 

A Szervező a Nyereményjátékban 1 db főnyereményt és 10 db egyéb tárgyi nyereményt sorsol ki, így a 
sorsoláson összesen 11 résztvevő kerül véletlenszerűen kiválasztásra nyertesként. 

Nyeremények: 
 

1. Főnyeremény: 
100.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány, 20 db 5.000 Ft-os címletekben 
Mennyiség: 1 db 
Részletek: https://www.praktiker.hu/ajandek-utalvany 
 

2. Egyéb tárgyi nyeremények: 
- Egyenként 10 tranzakcióra beváltható kupon. Mennyiség: 10 db 

 
A nyertes Játékosok kiválasztása véletlenszerűen történik, a Nyertes az összes érvényesen nevező, Játékosok 
közül véletlenszerűen, online kerül kisorsolásra. 
 
A Játékos a Nyereményjátékkal vállalja azt, hogy amennyiben ő lesz a nyertes Játékos, a nevét nyilvánosságra 
hozza a Szervező a web- és Facebook oldalán, valamint hozzáárul a nyereményátadásról készült fénykép 
elkészítéséhez és a fénykép közzétételéhez a Szervező web- és Facebook oldalán. 
 
A Szervező a nyertes Játékos nevét legkésőbb a sorsolást követő napon (2021.06.02.) teszi közzé a weboldalán 
(https://www.bubbles.hu) illetve Facebook oldalán, majd telefonon vagy Facebook-on privát üzenetben 
felveszi vele a kapcsolatot. 
 
A nyertes Játékos a sorsolást követően szintén felveheti a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával, az 
info@bubbles.hu e-mail címen. 
 
Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, a nyertes 
ezt követően nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a 
Szervező kötelezheti a Nyertest a személyazonosságának igazolására, illetve a játékban részvételre jogosító 
tranzakció blokkjának bemutatására. 
 
Amennyiben a Nyertes nem a szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet 
vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válik a nyereményre. 
 
A Szervező a nyereménysorsoláson az 1 db főnyeremény vonatkozásában összesen 1 db nyertest és 1 db  
tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek akkor válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékosok 
(Pályázat) nem felelnek meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerülnek, 
vagy a sorsolás után a Játékos a telefonos vagy Facebook üzenet formájában történő értesítésre 5 napon belül 
nem válaszol. 
  
5. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a 
sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem 
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tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére 
nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 
  
5.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen 
Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel 
(ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos 
vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 
  
6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel 
meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően 
a Szervezőt felelősség nem terheli.  
  
7. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA 
fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek 
(pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 
  
8. A Játékból ki vannak zárva a Digitális Turizmus Zrt., az Addingtone Kft., a Profelis Media és a Bubbles 
International Zrt. tulajdonosai, dolgozói, franchise partnerei és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
  
9. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők 
esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük 
útján sem vehetnek részt. 
  
11. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai 
kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett 
károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
  
12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot. 
  
13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki 
bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 
  
14. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék 
során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék 
lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. 
Az adatok kezelője a Szervező BUBBLES INTERNATIONAL Zrt, aki az adatokat az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint kezeli. 
  
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból 
bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: BUBBLES International Zrt. (1097 Budapest, 
Könyves Kálmán utca 12-14.) vagy a következő e-mail címen: info@bubbles.hu. A Játékos ugyanezen a címen, 
illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. 
  
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 
  
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. 
pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a 
Játékból való kizárásához vezet; valamint 
  
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a 
Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 
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Budapest, 2021. április 29. 
 
 
BUBBLES International Zrt. 


