FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATKEZELÉSI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Colgate-Palmolive Magyarország Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.,
továbbiakban: Szervező) által szervezett és a Young & Rubicam Budapest Nemzetközi
Reklámügynökség Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C épület 2. emelet, továbbiakban:
Lebonyolító) által lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18.
életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama
alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget
tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve
kötelezőnek fogadják el.
1./ A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti.
2./ A Játékban való részvétellel a Játékos a regisztráció és esetleges kérdések során megadandó
személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum)
helyesen és a valóságnak megfelelő módon köteles megadni és egyben hozzájárul azok Játék
céljaihoz és későbbi reklámcélú felhasználásokhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez, valamint a
Szervező és Lebonyolító közötti továbbításához.
3./ Időtartam
A Játék időtartama: 2016. 05. 26. 0 óra 0 perc – 2016. 07.06. 23 óra 59 perc.
4./ Helyszín
Azon magyarországi kiskereskedelmi üzletek, amelyekben a termék kiskereskedelmi forgalmazás
keretében kapható.
5./ A Játék menete és annak részletes leírása:
A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során vásároljon
a 6. pontban meghatározott legalább egy darab 50/75ml Colgate Max White One vagy Max White
Expert White terméket és a vásárlást igazoló tételes blokkon szereplő AP kódot a vásárlás
időpontjával (dátum, óra, perc) együtt a Colgate weboldalán (http://www.colgate.hu/promocio)
található promóciós oldalra, regisztrációt követően feltöltse.

A regisztrációkor továbbá a Játékosnak meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, telefonszámát és email címét, lakcímét, születési dátumát, valamint el kell fogadnia a Játékszabályzatot, az Adatkezelési
szabályzatot és hozzá kell járulnia az adatai felhasználásához.
A Pályázat beküldésének sikerességéről a Játékost képernyőüzenetben tájékoztatja a rendszer.

Amennyiben a blokkon a Colgate Max White One vagy Max White Expert White termék megnevezés
helyett „Gyűjtő” megnevezés vagy olyan elnevezés szerepel, ami alapján a termék nem egyértelműen
beazonosíható, akkor a Játékos feladata, hogy a vásárlás helyszínén az üzlettel ráírassa a blokkra a
vásárolt termék pontos nevét, valamit a blokkot aláírattassa és lepecsételtesse az üzletben.
Egy Játékos ugyanazon AP kóddal egy percen belüli vásárlási időponttal egy kódfeltöltésre (a
továbbiakban: Pályázat) jogosult. Egy Pályázat csak egy blokk adatait tartalmazhatja. Egyazon
vásárlásról – AP kód és vásárlás időpont - egyszeri alkalommal küldhető be Pályázat.
A nyereményekért kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt 6. számú pontban felsorolt, a
promócióban résztvevő termékek blokkjával lehet pályázni. A Játék időtartama előtt vagy után történt,
vagy a Játékban részt nem vevő Colgate termékvásárlások blokkjait nem áll módunkban elfogadni.
5.1./ A heti sorsolás menete
A Lebonyolító 2 db időpontban (2016.06. 22-én 10:00 órai kezdettel, és 2016.07.13-án 10:00 órai
kezdettel) kisorsol heti lebontásban nyerteseket.
2016.06. 22-én 10:00 órai kezdettel:
1. sorsolás: a 2016.05.26-2016.06.01 között vásárolt 6. számú pontban felsorolt termékek
blokkjával regisztrált érvényes résztvevők között 20 db nyertes, 10 db pótnyertes
2. sorsolás: a 2016.06.02 -2016.06.08. között vásárolt 6. számú pontban felsorolt termékek
blokkjával regisztrált érvényes résztvevők között 20 db nyertes, 10 db pótnyertes
3. sorsolás: a 2016.06.09 -2016.06.15. között vásárolt 6. számú pontban felsorolt termékek
blokkjával regisztrált érvényes résztvevők között 20 db nyertes, 10 db pótnyertes
2016.07.13-án 10:00 órai kezdettel:
4. sorsolás: a 2016.06.16 -2016.06.22. között vásárolt 6. számú pontban felsorolt termékek
blokkjával regisztrált érvényes résztvevők között 20 db nyertes, 10 db pótnyertes
5. sorsolás: a 2016.06.23 -2016.06.29. között vásárolt 6. számú pontban felsorolt termékek
blokkjával regisztrált érvényes résztvevők között 20 db nyertes, 10 db pótnyertes
6. sorsolás: a 2016.06.30 -2016.07.06. között vásárolt 6. számú pontban felsorolt termékek
blokkjával regisztrált érvényes résztvevők között 20 db nyertes, 10 db pótnyertes
Heti lebontásban 6x20 db nyertes, azaz a játék teljes időtartama alatt 120 db nyertes, továbbá 6x10
db tartaléknyertes kerül kisorsolásra a Lebonyolító székhelyén (Young & Rubicam Budapest

Nemzetközi Reklámügynökség Kft. 1123 Budapest, Alkotás út 53. C épület 2. emelet) a
véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével.
Amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a
meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), a Lebonyolító kihirdeti a
tartaléknyertest. Amennyiben bármely Játékos vásárlási és/vagy regisztrációs időpontja technikai vagy
adminisztrációs hiba okán nem egyértelmű, úgy a heti sorsolásának időpontját a Szervező határozza
meg.
5.2./ A fődíj
A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt 2016.05.26. 0 óra 0 perctől 2016.07.10. 23 óra 59 percig
beérkezett érvényes Pályázatok közül a Lebonyolító közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség
elvének eleget tevő gépi sorsolással 2016. 07. 13. napján 10:00 órakor 1 (egy) darab fődíj nyertes
Pályázatot és 5 darab tartaléknyertest sorsol ki. A fődíj sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye
(Young & Rubicam Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft.1123 Budapest, Alkotás út 53. C
épület 2. emelet).
A Fődíj sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat részt vesz.
A fődíj értéke nettó 500.000 Ft értékű vásárlás, amelyet a nyertes kizárólag a Lebonyolító által
szervezett időpontban és meghatározott budapesti üzletekben vásárolhat le, divat és
szépségápolási termékekre. A vásárlást Viszkok Fruzsi fashion vlogger segíti tanácsaival, melyről
videofelvétel készül. A fődíj nyertese jelen szerződés elfogadásával visszavonhatatlanul és
véglegesen hozzájárul, hogy videofelvétel készüljön róla, és azt a Colgate-Palmolive Magyarország
Kft. promóciós célokra felhasználja, továbbá a fődíj nyertese lemond ezen felvételekkel kapcsolatos
díjigényéről.

5.3./ AP kódot igazoló blokk megőrzése
Minden Játékos köteles a Nyereményjáték végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül
és jól olvasható módon megőrizni a 6. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló, AP
kódot tartalmazó tételes blokkot.
A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt, 6. pontban megjelölt Termék
feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható a Colgate márkanév és/vagy maga a Termék,
továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik.
Az AP kódok feltöltésének határideje:
A 2016.05.26. és 2016. 06.15. között vásárolt, 6. pontban megjelölt termékek AP kódját

2016.06.19. 23 óra 59 percig kell feltölteni.
A 2016.06.16. és 2016.07.06. között vásárolt, 6. pontban megjelölt termékek AP kódját
2016.07.10. 23 óra 59 percig kell feltölteni.
A feltöltés időponjaként a Játék szerverének időpontja a mérvadó.
A játékban számlás vásárlásokkal nem lehet részt venni.
A nyertesek feladata, hogy 2016.07.31. 18:00 óráig elküldjék a Lebonyolító levelezési címére
(Young & Rubicam Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft. 1538 Budapest Pf. 462) a sértetlen,
eredeti vásárlást igazoló Blokkot.
A tartaléknyertesek feladata, hogy 2016.08.12. 18:00 óráig elküldjék a Lebonyolító levelezési
címére (Young & Rubicam Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft. 1538 Budapest Pf. 462) a
sértetlen, eredeti vásárlást igazoló Blokkot.
A Szervező a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon található Terméket és a vásárlás
dátumát, időpontját. Amennyiben a Játékos nem küldi meg a fent nevezett időpontig a Lebonyolító
székhelyére a vásárlást igazoló eredeti blokkot vagy nem tudja a nyertes kódot tartalmazó tételes
blokkot, olvasható formában bemutatni, vagy ha a kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás
nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), és/vagy a Termék nem azonosítható be
egyértelműen, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és tartaléknyertest hirdet.

6./ Játékban résztvevő termékek
8714789531915 Colgate Max White One 75ml fogkrém
8714789692081 Colgate Max White One Active 75ml fogkrém
8714789867632 Colgate Max White One Luminous 75ml fogkrém
8714789932569 Colgate Max White One Optic 50ml fogkrém
8718951050860 Colgate Max White One Optic 75ml fogkrém
8718951017658 Colgate Max White for Men 75ml fogkrém
8718951099807 Colgate Max White White & Protect 75ml fogkrém
7509546064857 Colgate Max White Expert White 75ml fogkrém
A nyereményekért kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt 6. pontban felsorolt, a promócióban
résztvevő termékek blokkjával/számlájával lehet pályázni. A Játék időtartama előtt vagy után történt,
vagy a Játékban részt nem vevő Colgate termékvásárlások blokkjait nem áll módunkban elfogadni.
7./ A nyeremény(ek)

-

120 db L’Oréal Color Riche 377 Perfect Red rúzs

-

1 db fődíj: nettó 500.000 Ft értékű vásárlás, melyet a nyertes kizárólag a Lebonyolító
által szervezett időpontban és meghatározott budapesti üzletekben vásárolhat le divat
és szépségápolási termékekre. A vásárlást Viszkok Fruzsi fashion vlogger segíti
tanácsaival.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok a Weboldalon keresztül történő
előzetes értesítése mellett a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel
egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is.
A nettó 500.000 Ft értékű vásárlás és a 120 db L’Oréal rúzs nyeremény utáni esetleges adó és
járulékterheket a Szervező, a futárszolgálat, illetve a nyeremények kiszállításával kapcsolatos postai
költségeket a Lebonyolító viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget (pl.: a Nyeremények
átvételének helyszínére történő elutazás költségeit, így különösen az üzemanyagköltséget, blokk
postázási költsége) a Játékos köteles viselni. A heti nyeremények készpénzre, a heti és a
főnyeremény egyéb Nyereményre vagy kedvezményre a Játék keretében át nem válthatóak, és a
nyerési jogosultság a Nyertesek által másra át nem ruházható.
8./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, a tartaléknyertes, és a nyeremény kézbesítése
A sorsolás időpontjai:
2016.06. 22. 10:00 órai kezdet
2016.07.13. 10:00 órai kezdet
A sorsolás alkalmával az alábbi számú nyertes és tartaléknyertes kerül kiválasztásra:
2016.06. 22. 10:00 órai kezdettel 3x20 db nyertes és 3x10 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra
2016.07.13. 10:00 órai kezdettel 3x20 db nyertes és 3x10 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra
2016.07.13. 10:00 órai kezdettel 1 (egy) db fődíj kerül kisorsolásra, és 5 (öt) db tartaléknyertes kerül
kisorsolásra
A nyertesek kihirdetése:
2016.06.24. 17:00 órakor a http://www.colgate.hu/promocio weboldalon
2016.07.15 17:00 órakor a http://www.colgate.hu/promocio weboldalon
Tartaléknyertesek kihirdetése: 2016.08.01. 17:00 óra a http://www.colgate.hu/promocio weboldalon.

A Lebonyolító a nyereményeket 2016.07.31. napot követő 60 (hatvan) munkanapon belül próbálja
meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén, a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a
nyereményre.

A

Szervező

a

nyertesek

névsorát

(teljes

név

+

város

megjelölésével)

honlapján
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http://www.colgate.hu/promocio weboldalon, a fent megjelölt időpontokban közzéteszi, majd ezt
követő 2 (két) munkanapon belül emailben is értesíti és kéri a személyes adataik megerősítését.
A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül
visszaigazolni az Értesítést emailben, a colgatepromo@yr.hu címre, valamint a Nyeremény
kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi szállítási cím) pontosan
megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a
Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata
kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
Tartaléknyertes csak abban az esetben válik nyereményre jogosulttá, ha a nyertes nem felel meg a
jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, ha kizárásra kerül, a nyeremény vagy értesítés
nem kézbesíthető, nem küldi el a megadott határidőn belül az eredeti vásárlást igazoló blokkot, vagy
nem tudja a nyertes kódot tartalmazó tételes blokkot, olvasható formában bemutatni, vagy ha a kód
nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc),
ha a nyereménytárgy átvételre nem kerül sor, és/vagy ha annak átadása meghiúsul. A
tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

9./ Általános szabályok, kizárások
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A
Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a Nyeremények kézbesítésének –
Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés
során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes
ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben

érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti.
Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.
Téves adatszolgáltatásából, postai szolgáltatásokból eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség
nem terheli.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a HTTP://WWW.COLGATE.HU/PROMOCIO
Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot
ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a
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nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező,
illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik
megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a
Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező,
valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok,
akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós
adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon

történő

részvétel

érdekében

társult

személyek,

akik

a

nyeremények

megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó
többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a
Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak
okoztak.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan
csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

10./ Adatkezelés
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
-Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a
Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje,
illetve feldolgozza;
-a fődíj nyerteséről videofelvétel készüljön és azt a Szervező minden további külön hozzájárulás és
ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben promóciós célokra felhasználja a
személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett,
-részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
A megadott adatok kezelője a szervező Colgate-Palmolive Magyarország Kft., mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99204/2016.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekazaz az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a
kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi
CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy
helyesbítését a colgatepromo@yr.com e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos az illetékes bírósághoz fordulhat.
Szervező és Lebonyolító a nyeremények átadását követő 90 (kilencven) napon belül megsemmisít
valamennyi rendelkezésre bocsátott személyes adatot.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
11./ Kapcsolatfelvétel
Szervező a promóció ideje alatt lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen az alábbi e-mail címen: colgatepromo@yr.hu
A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a http://www.colgate.hu/promocio internetes
címen ismerhető meg.
SZERVEZŐ FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT INDOKOLT ESETBEN
BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTASSA. AZ ERRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁST A SZERVEZŐ A
JÁTÉK EGYÉB KÖZLEMÉNYEIVEL AZONOS NYILVÁNOSSÁGOT BIZTOSÍTVA KÖZZÉTESZI A
http://www.colgate.hu/promocio OLDALON
A beküldött regisztrációk érvényességével kapcsolatban, vagy bármilyen más felmerülő vitás
esetben a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibásan regisztráló, vagy hibás ’pályázatot’
beküldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kititlja a Játékból. A szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és nem vitatható.

