Részvételi- és játékszabályzat
„Adventi nyereményjáték”
Foglalja le most pécsi tartózkodását és nyerjen egy 2 fős pihenést, mellyel
karácsonykor meglepheti szeretteit

1. A Danubius Zrt. – Hotel Palatinus /fióktelep cím: 7621 Pécs, Király utca 5./
(továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:
Játék) kizárólag azon devizabelföldi, 18 életévét betöltött magyar állampolgár,
természetes személy vehet részt, aki nem esik az 7. pontban meghatározott kizárt
személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt (2017.
december 1. és 2017. december 20. között) a szabályzatban meghatározottak
szerint új foglalással rendelkeznek.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti.
Játék időtartama:
2017. december 1. 00:00 - 2017. december 20. 23:59
2. A JÁTÉK MENETE:
Foglaljon, a játék időtartama alatt, legalább 2 éjszaka szállást, akár már a jövő
évre, közvetlenül a Hotel Palatinus szállodában és fizesse ki foglalása 50%-át a
legkésőbb 2017. december 20-ig.
Ezen foglalások módosíthatóak, de az előleg nem visszatérítendő.
Közvetlen foglalásnak minősül minden a www.danubiushotels.hu/palatinus
oldalon,
a
+36
72
889
462-es
telefonszámon,
vagy
a
reservation.palatinus@danubiushotels.com email címen leadott foglalás.
Foglaláskor hivatkozzon az „adventi nyereményjáték” jeligére, online foglalás
esetén kérjük tüntesse fel a megjegyzés mezőben.
A nyereményjáték időszakában megküldött és visszaigazolt közvetlen foglalással
rendelkezők nevei bekerülnek a nyereményre történő sorsolásba, amint a
foglalásuk jelen pont szerinti összege beérkezett szállodába.
A sorsolás időpontja:
2017. december 21. 11 óra.
A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között 1 nyertest és 1
pótnyertest sorsolunk ki.
Nyeremény:
1 darab 2 fő részére szóló ajándékutalvány, amit 2018.01.01-04.30 között a
foglaltság függvényében a Hotel Palatinus szállodában váltható be és a
szolgáltatás 2018. december 27-ig vehető igénybe. Az utalvány átruházható, így
szeretteit is meglepheti a nyereménnyel!
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Az utalvány tartalma:
- 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére superior kategóriájú szobában
- érkezéskor 1 pohár welcome-ital
- svédasztalos reggeli
- szauna használat a szálloda területén található Wellness-részlegen
- fejenként 500 Ft értékű masszázskupon, amit a szálloda Relax stúdiójában
használhatnak fel
- idegenforgalmi adó
A nyeremény készpénzre nem váltható és érvényessége nem hosszabbítható meg.
3. A Szervező a sorsolás alkalmával egy nyertest és egy pótnyertest sorsol ki. A
Szervező a sorsolás után 2 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost az általa
megadott telefonszámon és/vagy email címen. Amennyiben Szervező a nyertes
játékossal nem tudja felvenni a kapcsolatot telefonon, vagy nyertes játékos nem
reagál Szervező email üzenetére az értesítés kiküldését követő 168 órán belül,
akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik, és a nyereményt a pótnyertes
kapja meg, akivel a fentiek szerint veszi fel Szervező a kapcsolatot.
A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl.
tévesen adta meg elérhetőségét, nem adott meg minden kért adatot, stb.) eredő
elmaradásokért, károkért.
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény
felhasználására kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka
jogosult.
4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek a Játék
szellemével ellentétes, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők. A
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot,
hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
5. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési
kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a
nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy
6.1 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település
megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
6.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és mindezen személyek Ptk.
8:1. §- ban meghatározott közeli hozzátartozói.
8. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt
jelentet meg a Szervező a Facebook üzenőfalán.
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9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa.
10. A Szervező a Játékban résztvevők adatait a Danubius Zrt. adatvédelmi szabályzata
alapján kezeli. Adatkezeléséről bővebb információ a
www.danubiushotels.hu/adatvedelem alatt található. Adatkezelési nyilvántartási
száma: 52134/2012.

Pécs,
Danubius Zrt. – Hotel Palatinus
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