„WOTINFO COLLECTION” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A WOTINFO.HU (üzemelteti: eSports Pro Ltd; székhely: RH121SL Horsham The
Courtyard Worthing Road 30-UK, Company number: 08289510), mint szervező
meghirdeti a WOTINFO COLLECTION nyereményjátékot.
1. Mit kell tenned?

Vásárolj Wotinfo Collection terméket a Media Markt-ban 2018. június 11 és július 11
között, és küldd vissza nyeremenyjatek@wotinfo.hu email címre a:

a) Wotinfo Collection vásárlási nyugtájának fényképét (legyen rajta
olvashatóan: Wotinfo collection termék neve, vásárlás dátuma, vonalkód alatti
hosszú szám. FONTOS! Az AP kód nem jó - az a pénztárgép azonosítója, nem a
számláé). Online vásárlás esetén az átvételkor kapott számla fényképét.
b) nevedet,
c) telefonszámodat,
d) WOT azonosítódat (nem szükséges)

Egy Pályázat kizárólag egy termékvásárlást igazoló nyugta adatait tartalmazhatja és
csak egy Pályázatnak minősül attól függetlenül, hogy a nyugtán hány, a
Nyereményjátékkal érintett termék szerepel.
Egyazon termékvásárláshoz kapcsolódó bizonylat kizárólag egy alkalommal
küldhető be érvényes Pályázatként
2. Nyereményjátékban való részvétel:

2.1. A versenyen bárki részt vehet, aki rendelkezik magyar lakcímkártyával és
Magyarországon él, rendelkezik magyar adószámmal, és betöltötte a 16. életévét. A
18. életévüket be nem töltött nevezőknek, szülői felügyelet gyakorlójának a
hozzájárulása szükséges, hogy részt vehessenek a versenyen.

2.2. A versenyen nem vehetnek részt a szervező és a játék lebonyolításában részt
vevő egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
2.3. A nyertesnek rendelkeznie kell érvényes személyigazolvánnyal, hogy a
nyeremény átvételekor azonosítható legyen.
2.4.

A játékban való részvétel jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. Szabályzat elérése, szabálymódosítás:

3.1. A Szervező fenntartja a jogot a szabályok változtatására, és speciális esetekben az
egyéni döntések meghozatalára.
3.2. A Nyereményjáték hivatalos szabályzata hozzáférhető a játék ideje alatt a
WOTINFO Facebook oldalán.

3.3. A Szervező az esetleges módosításokat a Szervező a honlapján, illetve a Facebook
oldalán teszi közzé.
4. Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték június 11. és július 11. között tart, a sorsolás július 18.-án a
www.twitch.tv/wotinfo weboldalon lesz. Információk a www.wotinfo.hu/mediamarkt
címen.
5. Nyeremények, kapcsolatfelvétel:

5.1. Díjak:
1. díj – 1db VIII prémium tank ami tetszőlegesen kiválasztható Premium Shop-ból
2. díj – 1 db VII prémium tank ami tetszőlegesen kiválasztható Premium Shop-ból

3. díj – 1db VI prémium tank ami tetszőlegesen kiválasztható Premium Shop-ból .
4. díj – 2500 arany

5. díj – 1 hónap prémium fiók.

5+5 nyertest sorsolunk (pótnyertesekkel) ki!

5.2. A nyertes a nyereményről szóló értesítéskor nyilatkozik, hogy hozzájárul-e, hogy
neve a szervező Facebook oldalán, illetve honlapján megjelenjen, mint a
nyereményjáték nyertese. Amennyiben hozzájárul, úgy szervező jogosult a nyertes
nevét kiírni.
5.3. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja
vagy adminisztrálja, és semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A
Facebook kizárja a nyereményjátékkal kapcsolatos felelősségét.

A WOTINFO email-en keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel az általuk megadott
elérhetőségeken, és a Wargaming oldalán keresztül az általuk megadott WOT
azonosítóra gifteljük a nyereményeket az elérhetőségeken történő megkeresést követő
visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül.
6. Adatkezelési szabályzat

6.1. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő hozzájárul megadott
adatainak a nyereményjátékkal kapcsolatos- alábbiakban részletezett feltételek
szerinti- kezeléséhez.
6.2.

Adatvédelmi szabályzat a nyereményjátékokhoz:
http://wotinfo.hu/images/Adatkezelesi_tajekoztato_Wotinfo.pdf

