
Nottevit Skinny Sleep promóciós játék 
játékszabályzata 

 
Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) tartalmazza a Nottevit Facebook promóciós 
játék (a továbbiakban: Játék) általános szerződési feltételeit/szabályzatát. 
 

1. Szervező 
 
A Gemil Pharma Kft. (székhely: 1124 Budapest, Fürj utca 2. cégjegyzékszám: 01-10-049839) promóciós 
játékot hirdet a hivatalos Facebook oldalán. 
 

2. Résztvevők/Játékosok 
 

 A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy 
lakóhellyel rendelkezik és betöltötte 18. életévét (a továbbiakban: Játékos). 

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt 
jogosult. 

 A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes-körűen megismerte a jelen 
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

 Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 
el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a 
Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

 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. 
 

3. A Játék időtartama: 
2021.07.23-2021.08.20. 
 

4. 4. A Játék menete 
 
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre a Nottevit oldalaira 
kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. 
 

1. Vásároljon egyszerre minimum 1x 60 db-os vagy 2x 30 db-os Nottevit Skinny Sleep terméket, 
majd az ezt igazoló blokkot töltse fel a www.nottevit.hu erre kijelölt kódfeltöltötő, a promóciós 
játék részleteit ismertető aloldalára.  

2. a Nottevit hivatalos Facebook márkaoldalán (https://www.facebook.com/nottevit) 
kommentelje be a promóciós játék posztja alá, hogy kivel utazna, ha megnyerné a nyereményt 
és tag-elje be, hogy kivel tenné.  

3. Minden ezen felül történő, szabályzatnak megfelelő vásárlás lebonyolítása egy újabb esélyt 
jelent a játékosnak, amennyiben azt a vásárlási igazolást is megkapja a Szervező. 

 
FONTOS: A Játékban résztvevő termék csak a Nottevit Skinny Sleep. Újabb esély 2 db 30-as, illetve 1 
db 60-as termék vásárlásonként jár, ami azt jelenti, hogy ez a minimum vásárlási követelmény, de ezen 
felüli tételek esetén mindegyik újabb esélyt ad. Pl. 3 db 60-as Nottevit Skinny Sleep – 3 esély, 4 db 30-
as Nottevit Skinny Sleep – 2 db esély (Viszont 5 db 30-as is csak 2 esélynek számít, a következő 
lépcsőfok a 6 db, ami már 3 x-os szorzót jelent). 

http://www.nottevit.hu/


A nyertest a feltételeket teljesítők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki. 
Sorsolás és eredményhirdetés: a Játékot időtartamának lejártát követő 48 órán belül. 
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja. 
 

5. Nyeremény/Nyertes 
 
A Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
1. 1 millió forintos utazási ajándékkártya  
2. 500 ezer forintos utazási ajándékkártya 
3. 250 ezer forintos utazási ajándékkártya  
 
A kártyák a rajtuk szereplő érvényességi határidőig (2022.12.31-ig) válthatóak be, azonban az 
utazásnak nem kell megtörténnie ezen időpontig. A kártyák a Vista Utazási Irodák bármely 
szolgáltatására beválthatóak, úgy mint: 

- repülőjegy-vásárlás 
- szállásfoglalás 
- saját és partner utazási irodáink által szervezett utazások foglalása 
- utasbiztosítás 
- autóbérlés és még számos egyéb szolgáltatás 
- kivéve új Vista ajándékkártya 

 
Az ajándékkártyák csak a Vista Utazási Irodák szolgáltatásaira válthatók be, más utazási iroda, 
szolgáltató nem fogadja el azokat! 
A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. 
 
A nyertes neve a Nottevit Facebook oldalán kerül kihirdetésre. 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

 ha 4 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért; 

 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 
befolyásolni próbálja; 

 jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti 

 ha a Játékszabályzatban említettek szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes 
adatait nem adja meg a Szervezőnek. 

Ha a nyertes bármely pontot elmulaszt, pótnyertes kerül kisorsolásra, azonos eljárás szerint.  
 

6. A nyeremény kézbesítése 
 
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben, e-mailben vagy telefonon a 
Szervező egyezteti. 
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 
tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a 
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 
 

7. A szervező felelőssége 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött 
értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve 



annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk 
tekintetében. 
 

8. Adatvédelem 
A Társaság Játékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelési tevékenységéről az Adatkezelési 
Tájékoztató elnevezésű dokumentum ad teljes körű tájékoztatást, különösen, de nem kizárólagosan 
annak 2.5. pontja.   
 
  
  

9. Kizárás 
 
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével 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 Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény 
észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból. 
  

10. Vegyes rendelkezések  
 
A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére 
vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 
Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 
 
 


