A "Nyeremények Valódi Huawei rajongók számára" elnevezésű nyereményjáték
hivatalos részvételi-, és játékszabályzata
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT
1.1.A jelen játékszabályzatban foglaltak rögzítik a "Nyeremények valódi Huawei rajongók
számára" elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék") lebonyolításának és az
abban való részvételnek a feltételeit, mely a Játék teljes ideje alatt a huawei-store.hu
oldalon, a következő URL-címen érhető el: https://www.huawei-store.hu
1.2.A Játék adatkezelője és szervezője (a továbbiakban „Szervező”) a CMES Electronics
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-383146, székhely: 1107 Budapest,
Fertő utca 1/a, levelezési cím: 1107 Budapest, Fertő utca 1/a,, adószám: 29204296-2-42,
telefonszám: +36 30 098 3893, e-mail cím: huawei-store-help@cmes-electronics.com), aki
egyben a Játék lebonyolítója is.
2. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG
2.1.A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, kivéve a Szervező
tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói vagy Szervezővel munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése
2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint minden olyan természetes személy, aki
részt vett a Játék szervezésében és lebonyolításában is. (a továbbiakban „Játékos” vagy
„Résztvevő”) Korlátozottan cselekvőképes résztvevő esetén a nyeremény megszerzésére a
nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a jelen játékszabályzatban
foglalt feltételeknek. Jogi személyek nem vehetnek részt a Játékban.
2.2.A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen játékszabályzat rendelkezéseit
és kijelenti, hogy:
2.2.1. a jelen játékszabályzatban rögzített feltételeket teljes körűen megismerte, azokat
magára nézve feltétel nélkül elfogadta, és vállalja azok betartását;
2.2.2. önként vesz részt a Játékban;
2.2.3. elolvasta es elfogadta a Szervező által a jelen játékszabályzat 8. fejezetében rögzített
személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját;
2.3.Amennyiben a Játékban résztvevő a jelen játékszabályzatban rögzített részvételi
feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékból – indokolás nélkül - kizárásra kerül.
2.4.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.
2.5.A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló
törekvés a Résztvevőnek a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását
vonja maga után.
2.6.A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan Játék, visszaélés vagy ezek
gyanúja esetén a Játékból bármely résztvevőt értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.
3. A JÁTÉK MENETE
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3.1.A Játék ideje 2021. november 22 20:00 órától a hivatalos webáruház indulás-ig (a
továbbiakban „Játék időtartama“).
3.2. A Játékot kizárólag Magyarország területén magyar nyelven szervezik és bonyolítják le.
3.3.A Játék időtartama alatt az alábbi feladatot kell teljesítenie a Résztvevőnek: Iratkozzon fel
a huawei-store.hu hírlevelére úgy, hogy írja be az email címét lent az “Add meg az E-mail
címed!” mezőbe és kattintson a “Feliratkozás” gombra.

3.4.Azok a játékosok, akik a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint felirakoznak a hírlevélre
és megfelelnek a játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, automatikusan részt
vesznek a nyereménysorsolásban.
3.5.A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék regisztrálásának időpontján a Szervező
feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. Jelen időpont a
Játékos hírlevélre való feliratkozásának dátuma.
4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
4.1.A Játékban való részvételhez minden résztvevőnek el kell látogatnia a Huawei-store.hu
weboldalra, amely a következő URL-címen érhető el: Huawei-store.hu.A Játékban azok
vehetnek részt, akik feltétel nélkül elfogadták a Játék jelen szabályzatát, valamint a Játék
időtartama alatt önkéntesen feliratkoztak a Huawei-store.hu hírlevelére (a Newsletter-re)
egy érvényes e-mail címmel. Egy Játékos egy email címmel regisztrálhat. A Szervező nem
ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím
megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a
Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti
hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Résztvevő felelős, a
Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játék ideje alatt Résztvevő
személyazonossága alapján egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba, hiába
rendelkezik több e-mail címmel.
4.2.A Játékban való részvételre az a személy jogosult, aki a Játék időtartama alatt a Játékban
való részvétel feltételeinek folyamatosan eleget tesz.
4.3.A Játékban való részvétel ingyenes és nem függ semmilyen konkrét termék vagy
szolgáltatás megvásárlásától vagy egyéb díjfizetéstől.
4.4.A 6.1. pont szerinti nyereménysorsoláson csak azok a résztvevők vesznek részt, akik
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jogosultak a Játékra, és a hozzá tartozó részvételi feltételeknek megfelelnek.
4.5.Minden résztvevő csak egyszer vesz részt a sorsoláson és csakegy nyeremény átvételére
jogosult.
4.6.Azok, akik a Játék időtartamának lejárta után iratkoznak fel a Huawei-store.hu hírlevelére,
a jelen Játék tekintetében nem minősülnek résztvevőknek, és így e-mail címük útján nem
vesznek részt a nyereménysorsolásban.
5. KUPON KEDVEZMÉNYEK ÉS NYEREMÉNYEK
5.1.Minden résztvevő, aki a Játék időtartama alatt önkéntesen feliratkozik a Huawei-store.hu
hírlevelére (a Newsletter-re), közvetlenül a Huawei-store.hu webáruház megnyitása előtt
automatikusan jogosulttá válik 10 (tíz) különböző értékű kuponra. A kupon leírásával
kapcsolatos rendelkezéseket lásd a 5.3. pontban.
5.2.Ezenkívül mindenki, aki teljesíti a Játék feltételeit, lehetőséget kap arra, hogy megnyerje a
következő nyeremények egyikét (a továbbiakban „Nyeremények"):
Nyeremény megnevezése

Mennyiség

• Nova 9

1

• MatePad 11

2

• Watch GT 3

3

• Freebuds 4

4

• Huawei Smart scale 3

10

• Huawei Backpack

20

• Huawei Selfie stick

20

• Huawei Gift Box

40

Összesen

100

5.3.Valamely hírlevél feliratkozó automatikusan jogosultságot szerez a Huawei Magyarország
hivatalos Online webshopjában felhasználható a Játék időtartama alatt feliratkozóként
mindösszesen 150.000,- Ft értékben kiküldött kupon kedvezményekre, amelyeket a
Játékban résztvevő a webshopban a kiválasztott termékek egyikére tud felhasználni.
Szervező a Játék időtartama alatt 10 (tíz) különböző kupont küld ki a Résztvevő regisztrált
e-mail címére a huawei-store.hu hírlevelén keresztül. Résztvevő a huawei-store.hu oldalán
megvásárolni kívánt, a Játékkal összefüggő promócióban résztvevő termékek esetében
tudja felhasználni a kupon kedvezményeket úgy, hogy a teljes fizetendő összeg a kupon
értékével csökkeni fog. Vásárlásonként kizárólag 1 (egy) kupon érvényesíthető és egyszer
használható fel, az összes kupon egységesen pedig 2022. január 3. napjáig érvényes. A
résztvevő termékek listája a promóció ideje alatt – amely a Játék időtartamával egyező - a
huawei-store.hu weboldalán is folyamatosan elérhető lesz. A kuponokat különböző
kiválasztott termékekre használhatod fel kedvezményekért: HUAWEI Band 4, HUAWEI
Band 6, HUAWEI Scale 3,HUAWEI MatePad 11, HUAWEI FreeBuds 4i （Éjfekete
,Kerámia Fehér, Fagyos Ezüst）, HUAWEI FreeBuds Pro , HUAWEI MatePad T5 10",
HUAWEI MatePad T10s 2+32G Wifi, HUAWEI WATCH GT 2 46mm, HUAWEI
WATCH GT 2 42mm, HUAWEI WATCH 3 Elite Széria, HUAWEI MateView GT.
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6. SORSOLÁS
6.1.A nyertesek és az 5.2. pontban említett nyeremények kisorsolása véletlenszerűen, egy
háromtagú bizottság jelenlétében zajlik a Szervező 1107 Budapest, Fertő utca 1/a szám
alatt található irodájában 2021. december 6-án. A Játék során összesen 100 (száz) nyertest
sorsolunk ki, és alap esetben 0, maximum 100 pótnyertest. A sorsolás nem nyilvános.
6.2.A Szervező a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertes megfelel-e a
jelen játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul teljesítette-e
az abban foglaltakat.
6.3.A Nyertes a jelen játékszabályzat 5.2. pontjában közzétett nyeremények egyikére szerez
jogosultságot.
6.4.A nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra
nem ruházható át, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon
nem értékesíthető tovább.
6.5.Szervező a nyerteseket a 3.3. pont szerinti hírlevélfeliratkozás során megadott e-mail címre
küldött személyes üzenetben egyénileg értesíti ki legkésőbb 2021. december 13- ig.
6.6.Az adott nyertes Résztvevőnek legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül meg kell erősítenie a
nyeremény átvételére irányuló szándékát a 6.5. pontban meghatározott üzenet írt
válaszlevelében és egyúttal meg kell adnia a nyeremény kézbesítéséhez, valamint az
esetleges közteher átvállalásáhozszükséges személyes adatait, így név, édesanyja neve,
születési hely és idő, társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, személyi
igazolvány szám, lakcím, telefonszáma és postázási címe.

6.7.Ha a Nyertes a 6.6. pontban meghatározott határidőn belül nem lép kapcsolatba a
Szervezővel a nyeremény szállításához,valamint az esetleges közteher átvállalásához
szükséges személyes adatainak megadásával, a nyertes Résztvevő elveszíti a nyereményre
való jogosultságát. Ebben az esetben a Szervező egy kisorsolt pótnyertes részére bonyolítja
le a nyeremény átadását.
6.8.A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertessel nem sikerült felvenni a
kapcsolatot a helytelen elérhetőségek vagy egyéb, a Szervezőn kívül álló okok miatt.
6.9.Amennyiben a Nyertes nem felel meg a játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek,
kizárásra kerül, a nyeremény pedig a kisorsolt pótnyertes részére kerül átadásra.
6.10. A nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali
hatállyal elveszti a jogosultságot a nyereményre, amennyiben:
(i)
nem felel meg a jelen játékszabályzat bármely feltételének (pl. 16. életév betöltése,
cselekvőképesség hiánya); vagy
(ii)
több és/vagy hamis e-mail címmel vett részt a Játékban; vagy
(iii) a Játék eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta; vagy
(iv)
a Szervező 6.5. pontja szerinti értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül nem adja meg
6.6. pontjában rögzített személyes adatait;
(v)
nem tudja igazolni a nyerést, azaz személyazonosságát; vagy
(vi)
a jelen játékszabályzat bármely további pontját bizonyíthatóan megsérti.
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7. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
7.1.Szervező a nyereményt a nyeremény visszaigazolását követően és a kézbesítési adatok
megadása után 30 (harminc) munkanapon belül a Nyertes résztvevőnek a 6.6. pontban
meghatározottak szerint megadott postázási címére futárszolgálat útján – Szervező saját
költségére - kézbesíti vagya nyeremény a Szervező irodájában nyitvatartási időben
személyesen átvehető.
7.2.A nyereményt a nyertes Résztvevő személyesen veheti át, miután személyazonosság
igazolására alkalmas okmánnyal igazolta magát afutárszolgálat vagy a Szervező
munkatársa előtt. Amennyiben a Nyertes személy személyesen nem tudja átvenni
nyereményét, úgy megfelelő képviseleti jogosultság írásbeli igazolása mellett hamadik
személy is jogosult a Nyertes nevében átvenni a nyereményt7.3.Ha a Nyertes 18 év alatti személy, a nyereményt csak a nyertes Játékos törvényes
képviselője veheti át.
7.4.A nyereményt ugyanarra a címre a futárszolgálat csak egyszer szállítja ki. A futárszolgálat
szolgáltatásáért a Szervező nem vállal felelősséget.
7.5.Abban az esetben, ha egy nyertes Résztvevő, aki visszaigazolta nyereményét, nem kapta
meg és/vagy nem vette át a nyereményét, további öt (5) napon belül újra kapcsolatba léphet
a Szervezővel a nyeremény átvételére vonatkozó további utasításokért. Amennyiben a
megjelölt határidőn belül a Nyertes a visszaigazolt nyeremény kapcsán nem veszi fel újból
a kapcsolatot a Szervezővel, az át nem vett nyeremény átvételére a pótnyertes válik
jogosulttá. A nyeremény átvételének meghiúsulásáért a Szervezőt semmilyen felelősség
nem terheli.
7.6.A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért,
valamint a Résztvevő által megadott elérhetőségek hiányosságából/hibájából adódó
problémákért (pl. névelírás, hibás e-mail cím, rossz postacím stb.) a Játék szervezője
felelősséget nem vállal.
7.7.A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó-, vagy egyéb járulékfizetési
kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a
nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a
nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb, esetleges járulék megfizetését is vállalja.
8. SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉNEK FELTÉTELEI
8.1.A Játékban való részvétellel egyidejűleg a Résztvevő kijelenti, hogy a játékszabályzatban
lefektetett adatkezelési tájékoztatóját Szervezőnek megismerte és elfogadta.
8.2.A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
8.3.A Szervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a Résztvevő önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint a Szervezőre mint adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges módon az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”), és az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) sz. Általános
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Adatvédelmi Rendeletében (a továbbiakban „GDPR”) foglalt rendelkezéseinek
megfelelően végzi.
8.4.A Szervező a hírlevélre való feliratkozás körében a Játékban résztvevők alábbi személyes
adatait kezeli:
8.4.1. Az adatkezelés indoka: A Játékban történő részvételhez a Játékos e-mail címe
szükséges, amellyel a Résztvevő feliratkozik a Huawei-store.hu hírlevelére
(Newsletter-re).
8.4.2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, melyet a Játékos a feliratkozás során
a küldés gombra történő kattintással ad meg.
8.4.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, feliratkozás ténye és időpontja;
8.4.4. Az adatkezelés célja: A Játékban való részvétel biztosítása és gazdasági reklám,
közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail küldése
a Huawei-store.hu termékeivel és szolgáltatásaival, valamint ajánlataival
kapcsolatosan.
8.4.5. Az adatkezelés időtartama: Az e-mail cím kezelése a hozzájárulás visszavonásáig
történik. A hozzájárulás a huawei-store-help@cmes-electronics.com email címre
küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet
vonni.
8.5.A Szervező a nyertes Játékos esetében az alábbi személyes adatokat kezeli:
8.5.1. Az adatkezelés indoka: A Játék Nyertesének megállapítsa, értesítése, illetve a
Nyeremény átadása, valamint a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-, és
járulékfizetés bejelentése és teljesítése.
8.5.2. Az adatkezelés jogalapja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.
§ (2) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az
adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat a 6.6. pontban meghatározott válaszlevelében
adja meg.
8.5.3. A kezelt adatok köre: név, édesanyja neve, születési hely és idő, társadalombiztosítási
azonosító jel, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám.
8.5.4. Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
8.5.5. Az adatkezelés időtartama: 8 év.
8.6.A Szervező a Résztvevő személyes adatait kizárólag a Játékban való részvétel, a sorsolás
és a Nyeremény átadása, valamint az adózási-, és számviteli kötelezettségek teljesítése
céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő
lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.
8.7.Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott
hozzájárulását a Játék során és ebben az esetben a Szervező az adatokat törli. Az a Játékos,
akinek adatait kérésére törölte a Szervező a sorsolás előtt, a sorsolásban már nem tud részt
venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt kérte adatai
törlését, a nyereményt már nem tudja átvenni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
8.8.A Szervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a
GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét.
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8.9.A Szervező úgyis, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó gondoskodik az adatok
kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a GDPR,
valamint az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
8.10. A Résztvevő a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását 8.7. pontban foglalt
következmények terhe mellett bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül
díjmentesen visszavonhatja a Szervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: huaweistore-help@cmes-electronics.com vagy a Szervező mindenkori székhelyére küldött postai
levélben.
8.11. A Résztvevőt az Infotv. és a GDPR rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok
illetik meg:
(i)
jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni;
(ii)
kérheti az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulásának
visszavonását, helyesbítését, törlését vagy zárolását;
(iii) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (a továbbiakban “NAIH”, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36
(1) 391-1400, honlap: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
9. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
9.1.A Szervező nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek nem a Játékban való részvétel
közvetlen és közvetlen következményei, vagy amelyek abból erednek, hogy a résztvevők
nem tudnak csatlakozni a bejelentkezési szerverhez. A Szervező nem vállal felelősséget
olyan technikai problémákért, mint például, de nem kizárólagosan: az információs rendszer
meghibásodása, áramkimaradás, a Résztvevő által használt számítógép műszaki hibája,
vagy bármilyen okból sikertelen internet-hozzáférési kísérlet esetén.
9.2.A Szervezőnek jogában áll a Játékot bármikor megszüntetni a Játékkal kapcsolatos
technikai okok és/vagy az alkalmazandó jogszabályok változása miatt; az illetékes
kormányzati hatóságok utasításai miatt; a jelen játékszabályzat megsértése esetén
(beleértve azt is, amely jelentős visszaélést eredményez vagy eredményezhet) és/vagy vis
maior és/vagy egyéb, a Szervező által nem befolyásolható körülmények miatt, megfelelő
értesítéssel. Ha a Játék megszűnését a Résztvevő okozza, a Szervező követelheti tőle az
okozott kár megtérítését.
9.3.A Szervező nem felelős a kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos technikai problémák
okozta, a játékosak részvételére vonatkozó sikertelen, elkésett vagy elmaradt
tevékenységekért.
9.4.A Szervező fenntartja a jogot, de nem kötelezhető arra, hogy eltávolítson minden olyan
tartalmat, amelyet helytelennek, irrelevánsnak, a Játékkal összeegyeztethetetlennek,
sértőnek, diszkriminatívnak vagy a jó erkölcsbe ütközőnek tart. Ezekben az esetekben a
Szervező döntése végleges, és nem képezi további vita vagy egyeztetés tárgyát.
9.5.Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő és/vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett veszteségekért és/vagy károkért, amelyek abból erednek, hogy a résztvevő
személyes adatai hamis vagy valótlan vagy más hasonló cselekményt hajt végre a
többszörös részvétel érdekében. Azokat a résztvevőket, akik hamis személyazonossággal
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lépnek be a Játékba és/vagy bármilyen módon megsértik a játékszabályzatot, további
értesítés nélkül kizárják a Játékból és megfosztják a megnyert nyeremény igénylésének
jogától akkor is, ha korábban jogosultak rá.
9.6.A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos
érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve átadás (pl.
nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért) Szervezőnek fel nem róható
okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.
9.7.A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú
személy feliratkozásából eredően a Játékos vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
9.8.A Szervező a nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve,
ha a felelősség kizárását a magyar vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9.9.A Szervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett nyeremény
igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa vagy
visszavonja.
9.10. A Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen
igényét a nyeremény gyártójával szemben közvetlenül érvényesítheti.
9.11. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely
annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően a megadott email címen bármely okból nem érhető el.
9.12. A Szervező jogosult a Játékot előzetes értesítéssel egyoldalú döntéssel szüneteltetni
vagy megszüntetni vagy a Játék szabályait egyoldalúan megváltoztatni. Ilyen esetekben a
résztvevők nem részesülnek kártérítésben. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők
által az ilyen megszüntetés következtében elszenvedett veszteségekért vagy elmaradt
haszonért.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1.A Szervező nem köteles a Játék időtartamának vége után nem nyertes vagy hasonló
követelésekre vonatkozóan levélben válaszolni.
10.2.A Szervező nem vállal felelősséget és nem vesz részt semmilyen levelezésben és/vagy
jogi vitában, amely a nem nyertes résztvevők követeléseivel kapcsolatos vagy a
résztvevőknek a Játékkal kapcsolatban felmerült költségeivel kapcsolatos.
10.3.A jelen játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek
teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Szervezőt terheli.
10.4.A Nyertes a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék szervezésével,
lebonyolításával, a sorsolással és a nyereménnyel kapcsolatosan a Szervezővel szembeni
bármilyen igény érvényesítéséről.
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10.5.A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a játékszabályzat Huawei-store.hu
weboldalon történő - folyamatos – elérhetőségét.
10.6.A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát
és a jelen játékszabályzatot bármely időpontban külön értesítés és indokolás nélkül
módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a játékosokat a Huawei-store.hu
weboldalon elérhetővé tett játékszabályzatban.
10.7.Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a huawei-storehelp@cmes-electronics.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.
10.8.A jelen Játékkal kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a magyar vonatkozó
jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.
Budapest, 2021. november 22.
CMES Electronics Korlátolt Felelősségű Társaság
a Játék szervezője
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