
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 

A nyereményjátékot az Invitech ICT Services Kft. szervezi (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., adószám: 25836965-2-13 – 
a továbbiakban: „Szervező”). 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

2019. november 20.-december 17. A sorsolás időpontja: 2019. december 18. 

 

3. A NYEREMÉNY 

A nyereményjáték lezárását követően a részvételi feltételeknek megfelelő játékosok (továbbiakban: „Játékos”) között a következő 
nyeremény kerül kisorsolásra: 

 

3 hónapos ingyenes Microsoft® Teams integráció tesztelési lehetőség, amely tartalmaz: 

• 1 db Yealink VP 59 Videotelefont,  

• 1 db vezetékes telefonszámot,  

• korlátlan híváslehetőséget belföldi alapdíjas hívásokra alkalmas díjcsomaggal. 

A nyeremény nem tartalmazza a használatához szükséges licenceket, valamint az egyéb hírközlő infrastruktúra kiépítését, 
valamint nem terjed ki díjmentes hívásirányoktól eltérő hívásokra, pl. a speciális hívások, (pl. tudakozó, 3-4 vagy 5 jegyű 
rövid számok), emeltdíjas hívások (0690, 0691), valamint a nemzetközi hívások hívásdíjára. 

 

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A nyereményjátékban minden olyan üzleti vállalkozás képviselője részt vehet, aki a játék időtartama alatt: 

• adatai megadásával regisztrálja magát a játék felhasználói közé és kitölti a játék weboldalán található űrlapot, 

• aktív Microsoft Office 365 előfizetéssel és szükséges licencekkel (E3 és Phone System Add-on, vagy E5) rendelkezik 

• a Játékos által képviselt vállalkozás érvényes magyaroroszági adószámmal rendelkezik és nem áll felszámolás alatt, 

A Játékos elfogadja, hogy a regisztráció egyben a jelen Játékszabályzat és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti. A Játékos 
regisztrációjával hozzájárul, hogy a játékban megadott adatokat a Szervező marketing célokra felhasználja, valamint a megadott 
elérhetőségeken üzleti ajánlattal megkeresse. A nem valós adatokat megadó és a többszörösen jelentkező Játékosokat kizárjuk a 
sorsolásból.  

A nyeremény kizárólag aktív Microsoft Office 365 előfizetés és a szükséges licenszek (E3 és Phone System Add-on, vagy E5) 
megléte esetén használható. A Játékos a jelentkezésével elfogadja, hogy a szükséges licencek biztosítása a Játékos feladata. 

Amennyiben az ingyenes tesztelési lehetőség lejártáig a Játékos a nyereményben foglalt vagy annál bővebb szolgáltatásra 
legalább 12 hónapos határozott idejű szerződést köt a Szolgáltatóval, a tesztelésben résztvevő készülékek díjmentesen továbbra 
is az előfizető használatában maradnak. Amennyiben a 3 hónapos tesztidőszak lejártáig nem kerül sor a szerződés megkötésére, 
a nyereményjáték nyertese köteles 10 munkanapon belül az eszközöket hiánytalanul és sérülésmentesen átadni a Szervezőnek, 
ellenkező esetbe a Szolgáltató jogosult a készülékek vételárát a Játékos által képviselt vállalkozás számára kiszámlázni. 

A korlátlan belföldi beszélgetés belföldi alapdíjas vezetékes és mobil hívás-irányokra érvényes. A kedvezményes díjcsomag 
használatának feltétele, hogy a telefonszolgáltatást a Játékos normál üzleti tevékenységi körében veszi igénybe, és nem nyújt – 
különösen, de nem kizárólagosan - telemarketing vagy „call center” szolgáltatást, hívásvégződtetés szolgáltatást, illetve nem 
értékesíti tovább a szolgáltatás sem közvetített szolgáltatásként sem egyéb módon. Ha a Játékos a fentiek szerinti vagy azokhoz 
hasonló, tömeges híváskezdeményezéssel járó szolgáltatást nyújt vagy annak érdekében veszi igénybe a szolgáltatást, az 
részvételi feltételek megszegésének minősül és a Szervező jogosult a Játékost a kedvezményes díjcsomag használatából kizárni 
azzal, hogy ilyen esetben a Szervező minden felelősséget kizár. A kedvezmény belföldi vezetékes, nomadikus (0621) és a belföldi 
mobiltelefon hívásokra terjed ki. Nem vonatkozik a speciális hívásokra, (pl. tudakozó, 3-4 vagy 5 jegyű rövid számok), emeltdíjas 
hívásokra (0690, 0691), valamint a nemzetközi hívásokra. 

 

 

 



5. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS 

A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik. 

A sorsolás időpontja: 2019. december 18. 

A sorsolás helye: Invitech ICT Services Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül 
kisorsolásra. A nyertes értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Amennyiben az e-mail-es megkeresésre a 
nyertes 30 napon belül nem reagál, a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására. A sorsolás eredményéről a 
Szervező minden játékost e-mailben értesít.  

A nyertes vállalja, hogy Szervezővel 3 hónapos határozott időtartamú szerződést köt a nyeremény részét képező díjmentes 
telefonszolgáltatásra. 

 

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ 

A Játékos a nyereményjátékra a név, e-mail cím és az általa képviselt vállalkozás adószámának megadásával regisztrálhat. A 
regisztrációval a Játékos hozzájárul, hogy adatait a Szervező marketing kampányaihoz, hírlevelének kiküldéséhez felhasználja. 
Ezen túl a regisztráció során megadott adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, harmadik fél felé nem adja át. A Szervező 
adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. A Szervező adatvédelemmel kapcsolatos 
tájékoztatása a https://www.invitech.hu/adatvedelem  címen érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a fenti módon 
történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérheti adatai törlését a nyilvántartásból. 
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező 
által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. 

A nyereményjátékban való részvétel, valamint a nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a 
Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatvédelmi tájékoztató figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget 
nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses 
kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. 

A jelentkezéssel a Játékos az adatkezelés szabályait, illetve a jelen Játékszabályzatot a Játékra történő jelentkezéssel elfogadja. 
A Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy: 

• a felmérésben megadott név és e-mail cím a sorsolás lebonyolítása során felhasználásra kerül, 

• a nyertes/ tartaléknyertes személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint 
kezelje. 


