
 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYAZATA 
(„Játékszabályzat”) 

 
1. A játék szervezője 
 
A „Csatlakozz idén a Life1 hűségprogramhoz és nyerj Guess órát” elnevezésű nyereményjáték (a 
továbbiakban: „Játék”) szervezője a Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (7622 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1., a továbbiakban: Szervező.) A Szervező nyereményjátékot 
szervez az alábbi feltételekkel. 
 
 
2. Részvételi feltételek 
  
2.1. A Játékban a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi, Magyarországon adózó, a 
jelen Játékszabályzatban foglalt együttes feltételeknek megfelelő, a jelen pontban meghatározott 
személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, az 
alábbiak szerint: 
 
2.2. A Játékban kizárólag azon személyek vesznek rész, akik 2019. november 15 és 2019. 
december 15. között éves hűságszerződést írnak alá a Life1 Corvin Welness, Life1 Nyugati 
Fitness, Life1 Allee Fitness, Life1 Pécs Fitness és Gilda Max Flórián Fitness klubokban  a 
www.life1.hu weboldalon meghirdetett feltételekkel. 
 
2.3. A Szervező kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy adataival, továbbá nem 
valós adatokkal vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű 
felelősséget kizár. 
 
2.4. A Játékot népszerűsítő anyagokban (pl. sajtóhirdetés, szórólap) írottak, ill. elhangzottak nem 
minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek, azaz amennyiben valamely Játékost a jelen 
Játékszabályzatban írottak alapján a Szervező kizárja a Játékból, nevezett Játékos nem jogosult 
semmilyen Díj átvételére, ill. a nyereményjátékban történő további részvételre, valamint az ezzel 
kapcsolatos igényérvényesítésre a kizárt Pályázat alapján még abban az esetben sem, ha a Játékos 
a kizárást eredményező információról a Játék nyertesének kihirdetését követően szerzett 
tudomást. 
 
2.6. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 
(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli 
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1.); 
(b) a Játék, illetve a Díjátadás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1.). 
 
3. A játék menete 
 
3.1. 2019. november 15 és 2019. december 15 között, a 2.2 pontban említett fitness klubokban 
Life1/Gilda Max Hűségszerződést aláírt vendégek között kerül kisorsolásra a nyeremény. A 
vendégnek egyéb teendőjük nincs. 
 
3.2. A Szervező 2019. december 16-án sorsolást tart a 3.1-es pontban megjelölt résztvevők 
között.  
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3.2. Szervező a Díj vonatkozásában, valamennyi díjra vonatkozóan 1 (egy) darab tartaléknyertes 
Játékost is sorsol, azzal, hogy a tartaléknyertes Játékos nevét kizárólag akkor hozza 
nyilvánosságra, ha a kisorsolt Játékos az 5.3. pontban megjelölt határidőn belül nem veszi át 
nyereményét. 
 
4. A Díjak 
 

 5 db Guess karóra 

 
5. Díjak átadása 
 
5.1. A Szervező a 3.2. pontban jelezett sorsolást követő 24 órán belül, a Játékost a Fitness 
Vision Hungary kft online nyilvántartásában szereplő elektronikus levélcímén értesíti a nyeremény 
tényéről. A Szervező az elektronikus levélben tájékoztatja a nyertes Játékost a nyeremény 
átadásának további folyamatáról, így különösen annak jogkövetkezményeiről, ha a Szervező az 
alábbiak szerint nem tudja elérni a nyertes Játékost. A Szervező a Pályázat kiválasztásának napján, 
valamint az azt követő három munkanapon belül egy alkalommal kísérli meg felvenni a 
kapcsolatot a Játékossal. A Játékos a Szervező értesítését követően, az értesítés postafiókba 
történő megérkezést követő 14. napig köteles válaszlevelében értesíteni a Szervezőt, hogy a 
nyereményt elfogadja. Ennek eredménytelensége esetén a Szervező jogosult a Játékost kizárni, és 
a Játékos helyébe sorsolás útján kiválasztott másik Játékost állítani. Az esetleges kizárásról 
Szervező e-mail üzenetet küld a Játékosnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel 
automatikusan elfogadja a fenti lebonyolítási mechanizmust, egyben tudomásul veszi, hogy az 
esetleges, fentiek szerint részletezett kizárás kapcsán a Szervezővel szemben semminemű igényt 
nem érvényesít. 
 
5.2.  A Díjak átadását a Szervező biztosítja, a Szervező által előre egyeztetett időpontban és 
helyszínen. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 
Díjak átadására legkésőbb a kiválasztást követő 15 napon belül sor kerüljön. Ezen határidő a 
később átadásra kerülő Díjak tekintetében értelemszerűen és megfelelően irányadó. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a Díj 
átadása meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen 
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. 
 
5.3. Amennyiben a nyertes a Díját az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Szervező a 
Díj átvételére az adott Díj tekintetében kijelölt tartaléknyertest értesíti. A nyertes köteles a 
Szervezővel együttműködni abban, hogy a Díj átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn, azaz 
a tartaléknyertes kiválasztásától számított 15 napon belül megtörténjen. 
 
5.4. A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett a következő Játékos (tartaléknyertes) válik 
nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes – Szervező erre irányuló felhívása esetén - 
nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.  
 
5.5. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, Díj átvételére jogosult nyertes, illetve 
tartaléknyertes a 5.1. - 5.3. pontokban meghatározott határidőben jogosult a teljes Díjra. Ez a 
határidő jogvesztő. 

 

 

 

 
 



 

6. Közös szabályok 
 
6.1. A Szervezőt a Díjak átadásán kívül további kötelezettség a Díjakkal kapcsolatosan nem 
terheli. 
 
6.2. A Díjak készpénzre nem válthatóak át és másra nem ruházható át.  
 
6.3. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen 
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben 
érvényesítheti.  
 
7. Adózás 
 
7.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt 
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem 
érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények 
kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. 
 
8. Adatvédelem 
 
8.1. A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a Fitness Vision Hungary Kft weboldalon 
közzétett Adatkezelési Szabályzat szerint történik. 
 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Játékosok érdekkörében felmerülő bárminemű akadályért a Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően a Szervező, továbbá a Szervező megbízottjai, 
különösen nem vállalnak felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a 
nyerteseknek küldött e-mail üzenet, mert a Játékos e-mail fiókja megtelt, nem megfelelő a 
szolgáltató kiszolgálási szintje, a Játékos pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail 
üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges kézbesíteni 
a Játékos számára az e-mail üzeneteket, vagy a Játékos bármely okból nem fér hozzá e-mail 
fiókjához.  
 
9.2. A Játékszabályzat megtalálható a www.life1.hu honlapon. 
 
9.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, 
stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor 
megváltoztathassa vagy a már folyamatban lévő játékot indokolás nélkül bármikor visszavonja. 
 
Budapest, 2019. november 14. 
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