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Részvételi- és játékszabályzat 
 

„Kezdd velünk az őszt!” 
 

 

A „Kezdd velünk az őszt!” promóció (továbbiakban: Promóció) a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079) (továbbiakban: 
Üzemeltető) megbízásából a Touché Event Kft. (1063 Budapest, Szondi utca 58. 1. em. 6., cégjegyzékszáma: 01-09-
956331) (továbbiakban: Szervező) szervezi és bonyolítja le a Westend Bevásárlóközpontban (a továbbiakban: 
Bevásárlóközpont).  
 

A Promóció 2021. szeptember 6-26. között, minden nap 11.00-19.00 óra között kerül megtartásra, melynek keretében 
a Bevásárlóközpontban lévő Eiffel téren és Ferdinánd téren a Szervező egy-egy játékzónát alakít ki, ahol a játékosoknak 
120 mp alatt egy digitális puzzle feladványt (a továbbiakban: Játék) kell megoldaniuk a Szervező által biztosított 
érintőképernyős kijelzőn keresztül. A játékosok a rendelkezésre álló idő végeztével egy ajándék csokoládéban 
részesülnek, melynek csomagolása egyben egy sorsjegy is, amellyel a játékosok sorsjegyük számsorának regisztrálása 
után részt vesznek a Promóció végén megrendezésre kerülő sorsoláson. A sorsjegyet tartalmazó csokoládé 
csomagolása egy számsort tartalmaz.  A sorsoláson kizárólag azon sorsjegyek vesznek részt, melyek számsorát a 
Promóció ideje alatt feltöltötték a https://westend.hu/osz2021 weboldalra (a továbbiakban: regisztráció). A sikeres 
regisztráció után a játékos egy visszaigazoló e-mail-t kap a megadott elérhetőségére. A regisztrált sorsjeggyel 
rendelkező játékosok megnyerhetik a 3 db (egyenként 100.000 Ft összértékű) ajándékcsomag egyikét. A 3 db 
ajándékcsomag a Westend üzletei által felajánlott termékekből áll össze. 
 
A Promóció lebonyolítása során az Üzemeltető és a Szervező különös figyelmet fordít a koronavírus járvány elleni 
védekezéssel kapcsolatban. A Szervező a játékosok számára az érintőképernyő használatához érintőceruzát biztosít, 
melyet minden használat után antivirális hatású fertőtlenítőszerrel fertőtlenít a hostess.  
 

A nyerteseket a jelen Játékszabályzat 6. pontja szerint sorsolja ki az Üzemeltető 2021. szeptember 27-én.  
 
 

A Játékban való részvétel feltétele: 
 

1. A Játékban a 16. életévüket betöltött természetes személyek önállóan vehetnek részt. A játékban való részvételkor, 
és a sorsolás során után a nyeremény átvételére kizárólag azon nyertes lesz jogosult, aki a nyeremény átvételekor 
fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy betöltötte 16. életévét, vagy 16. évnél fiatalabb játékos esetében törvényes 
képviselőjével együtt veszi át a nyereményt az Üzemeltetőtől.  

2. A Játékban való részvétel önkéntes. 
3. A Játékban való részvétel nem jelenti egyben a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását is. A Játékszabályzatot 

a https://westend.hu/osz2021 weboldalon történő regisztráció során kell a játékosoknak elfogadni. Jelen 
Játékszabályzat a Promóció kezdete előtt felhelyezésre kerül a https://westend.hu/osz2021jatekszabalyzat 
weboldalra, és nyomtatásban kihelyezésre kerül a játékzónák helyszínein. 

4. A Játékból ki vannak zárva az Üzemeltető és a Touché Event Kft. dolgozói, a Játék szervezésében közreműködő 
további ügynökségek alkalmazottai és e személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti 
közeli hozzátartozói. 

5. A sorsoláson történő részvétel szükséges előfeltétele, hogy a játékos a sorsjegy számsorát a 
https://westend.hu/osz2021 weboldalra feltöltse, mely során az alábbi adatait kell megadnia: keresztneve, e-mail 
címe. A sikeres regisztrációhoz szükséges, hogy a játékos elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, valamint jelen 
játékszabályzatot. A sikeres regisztráció után a Szervező egy visszaigazoló e-mailt küld a játékos megadott 
elérhetőségére. Azon játékos, aki ugyan részt vett a Játékban, de nem regisztrált az említett weboldalon, nem vesz 
részt a sorsoláson. A Játékban való részvételhez a regisztráció mellett feltétlenül szükséges az eredeti sorsjegy 
(kódszámot tartalmazó csomagolás) megőrzése! 
 
 

Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele: 
 

6. A 3 db ajándékcsomag nyerteseit (a nyertes sorsjegyek számsorát) a Promóció ideje alatt a Játékosok által a 
https://westend.hu/osz2021 weboldalra feltöltött számsorok közül az Üzemeltető - a székhelyén 2021. szeptember 
27. napján, a Szervező által delegált 3 tagú bizottság jelenlétében megtartott sorsolás keretében - a feltöltésre 
került sorsjegyeken szereplő számsorokból képzett adatbázisból kézi sorsolás útján véletlenszerűen választja ki.  
A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül, s azt a sorsolási Bizottság tagjai hitelesítik. A sorsoláson a 3 húzás 
alkalmával kisorsolt 3 Játékos 1 – 1 db  100.000 Ft (azaz százezer forint) összértékű Westend őszi ajándékcsomagot 
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nyer. A nyerteseket a Szervező a kódfeltöltés során megadott e-mailen értesíti, valamint a kisorsolt 3 db sorszámot 
a Westend Facebook oldalán közzéteszi. 
A nyertes sorsjeggyel rendelkezőknek a sorsolást követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül van 
lehetőségük felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel a marketing@westend.hu e-mail címen keresztül, mely után 
a nyertes sorsjegy egyidejű bemutatásával egy előre egyeztetett időpontban átvehető az ajándékcsomag az 
Üzemeltető 1062 Budapest, Váci út 1-3. sz. alatti székhelyén.  
A nyeremény átvételekor a nyertesnek személyesen kell eljárnia, és saját fényképes igazolványával kell igazolnia, 
hogy betöltötte 16. életévét. 16 évesnél fiatalabb nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a Játékos 
kizárólag törvényes képviselője jelenlétében, a törvényes képviselő hozzájárulásával jogosult. 

7. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget az Üzemeltető viseli.  
8. Ha a nyertes nem veszi át a nyereményét a 6. pont szerinti 30 napos jogvesztő határidőn belül (vagy nem igazolja 

6. pont szerinti átvételi jogosultságát), a jelen pont szerinti határidő lejártával a nyereményhez való joga elévül, s 
az Üzemeltető más marketing akciójához lesz jogosult felhasználni a nyeremény tárgyát. 

9. A Játék lebonyolítása során az Üzemeltető kizárólag az 5. pontban említett személyes adatokat kezeli, valamint a 
nyertesek adatait a nyeremény átvételekor történő rögzítéskor. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a https://westend.hu/osz2021jatekszabalyzat weboldalon.  

10. Az Üzemeltető és a megbízásából közreműködő Touché Event Kft. a Játékkal és a jelen Részvételi- és 
játékszabályzattal kapcsolatosan (az 5. pont szerinti visszaigazoló e-mail és 6. pont szerinti nyertesekkel történő 
kommunikációt kivéve) nem folytat kommunikációk a Játékosokkal. 

 
 

Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
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