Indíts új Microsoft 365 üzleti előfizetést és nyerj!
A nyereményakció szabályzata
1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban?
A jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek a teljes tájékoztatást tartalmazzák a Játékban való
részvétel feltételeiről és szabályairól.
A Játék szervezője és lebonyolítója: Kvazar.cloud Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Bánya tó utca
13., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-917341, Adószáma: 147346322-42, képviseli: Mészáros László Gábor ügyvezető)
A Játék módosított ideje: 2020.10.19. 00:00 órától – 2020.12.31. 24.00-ig
A Játék helye:
https://kvazar.cloud/microsoft-nyeremenyjatek-vallalkozasoknak (november 15-ig érvényes)
https://kvazar.cloud/microsoft-nyeremenyjatek-vallalkozasoknak-kave (november 16-tól érvényes)
A Játékban azok a vállalkozások (illetve munkatársaik) vehetnek részt, akik 2020. december 6-ig
a fenti oldalon található űrlapon jelentkeznek adataik és a kért hozzájárulások megadásával, illetve
elfogadják az adatkezelési nyilatkozatot, és ezt követően legkésőbb 2020. december 31-ig, a
cégükben minimum 5 felhasználónak új, fizetős Microsoft 365 üzleti csomagot* indítanak a
Kvazar.cloud informatikai partnerén keresztül.
2. Nyeremények:
-

-

-

A november 15-ig az űrlapon jelentkező, első 15 MEGRENDELŐ cég garantált ajándéka:
1 db 15 ezer Ft értékű Genius mikrofonos bluetooth fejhallgató (vagy ezzel megegyező
funkcionalitású és értékű fejhallgató).
A november 16 – december 6-ig az űrlapon jelentkező, első 15 MEGRENDELŐ cég
garantált ajándéka: Nespresso Professional Zenius PRO100 kávéfőzőgép INGYENES
használata egy hónapra, 100 db kapszulával.
A nyereményjátékban résztvevő, a feltételeknek megfelelő összes MEGRENDELŐ cég
között sorsolásra kerülő fődíj: 1 db 500 ezer Ft értékű Logitech Group video-konferencia
eszköz (vagy ezzel megegyező funkcionalitású és értékű video-konferencia eszköz).

A nyeremény készpénzre nem váltható.
3. Nyereménysorsolás módja, a sorsolás időpontjai és a nyeremények átadása
A sorsolás időpontja: 2021. január 13. szerda 12 óra
A nyertes és tartaléknyertes sorsolása számítógép segítségével történik a Játék szervezőjének
címén.
A Szervező a sorsolások eredményét a Kvazar.cloud Facebook és LinkedIn oldalán is közzéteszi,
eredményéről a nyertest a sorsolást követő 48 órán belül értesíti. A Válaszadó téves

adatszolgáltatásából, hiányos vagy hibás regisztrációjából eredően a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
A nyertes a nyereményét az általa megadott címen kapja meg, a sorsolástól számított 30 napon
belül.
4. Adózás
A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési
kötelezettség nem terheli.
5. A Játék lebonyolítása
A Játék informatikai hátterét, valamint lebonyolítását a Kvazar.cloud Kft. végzi. A Szervező kizárja
felelősségét, kizár bármely kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a
Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Játék során bekövetkezett késésekből eredő károkért vagy a Játékban való részvétellel
kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és
egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a Válaszadó oldalán
ebből felmerülő károkért való felelősséget.
A nyereményjátékban részt vevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan,
feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond a
nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a
Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről. A Szervezőt a
nyereménnyel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, a Szervező ezzel kapcsolatban
mindennemű felelősségét kizárja.
6. Mi történik, ha nem működik a promóciós oldal?
Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívül álló okból a szolgáltatás nem használható. A
részvételi feltételek (Jelen Szabályzat 1. és 2. pont) elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi,
hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a
kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja minden olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati
hibák. A rendszer hibájából eredő sikertelen regisztrációk a közösségi felületeken jelezhetők. A
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Válaszadónak a Játékban való részvétele bármely
tőle független okból kifolyólag hiúsul meg.
7. Adatvédelem
A Játékhoz szükséges adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes.
A Résztvevők regisztrációjuk végrehajtásával tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy
•
•

nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje, tárolja,
feldolgozza, futárszolgálat részére átadja,

•

a Szervező értékesítési céllal a későbbiekben bármikor felkeresse

Azzal, hogy a Résztvevő regisztrál, majd a nevét, e-mail címét, beosztását és telefonos
elérhetőségét megadja, elfogadja a jelen „Nyereményjáték-szabályzat”-ot és az adatvédelmi
nyilatkozatot, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező a Játékban való
részvétel, a nyeremény kisorsolása és a nyeremény megküldése érdekében kezelje és
feldolgozza, illetve a nyeremény megküldésére szerződött futárszolgálatnak vagy a Magyar Posta
részére átadja. A kézbesítési költségeket a Szervező viseli.
Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A Szervező a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezeli.
8. A Játék egyéb feltételei
A Játékból ki vannak zárva a Kvazar.cloud Kft. munkavállalói, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából
azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást/visszaélést követ el.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult.
A Szervező a Játék lezárulta után 90 napon túl semmilyen a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem
fogad el.
A Válaszadó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan, illetve
megtévesztően adta meg.
A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A Játékban való részvétellel a Válaszadó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék
feltételeit, ezen elfogadását külön megjelöli a regisztráció során.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.
A Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a Játék esetleges megszűntetéséről szóló értesítést
a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is
figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

A nyereményjátékban való részvétellel a részt vevő intézmény képviselője kijelenti, hogy elolvasta,
megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzat feltételeit.
Budapest, 2020.10.16.
Kvazar.cloud Kft.
Szervező

*Az alábbi licencekre érvényes az akció:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Office 365 E1
Office 365 E3
Office 365 E5
Office 365 E5 without Audio Conferencing
Office 365 F3
Microsoft 365 E5
Microsoft 365 Apps for business
Microsoft 365 Apps for enterprise
Microsoft 365 Business Basic

• Microsoft 365 Business Premium
• Microsoft 365 Business Standard
• Microsoft 365 E3
• Microsoft 365 E3 - Unattended License
• Microsoft 365 E5 without Audio
Conferencing
• Microsoft 365 F1
• Microsoft 365 F3

