
Promóciós feltételek 
A jelen Promóciós Feltételek a HARMAN „JBL Snow Party” promóciójához kapcsolódnak (a 
továbbiakban: „Promóció”), amely a JBL www.jbl.com honlapján, illetve a JBL Résztvevő 
Országokban működő honlapján érhető el (a továbbiakban: „JBL honlap”).  

A Promóció csak az alábbi országok résztvevői számára érhető el: 

- Belgium, Hollandia, Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia, Franciaország és 
Spanyolország („1. Országcsoport”), valamint   

- Görögország, Ciprus, Románia, Szlovénia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Litvánia, 
Lettország és Magyarország („2. Országcsoport”). 

Ezek mindegyike a továbbiakban „Országcsoport”, együttesen pedig „Résztvevő Országok”.  

A jelen Promóciót (i) az 1. Országcsoport részére a holland törvények szerint bejegyzett korlátolt 
felelősségű társaság, a HARMAN Consumer Nederland B.V. (székhely: Danzigerkade 16 G, 1013 AP 
Amszterdam, Hollandia) (a továbbiakban: „Harman”) szervezi, azzal, hogy a Harman tevékenységét 
vagy maga a Harman, vagy annak az adott Résztvevő Országban működő társvállalata végzi, illetve 
(ii) a 2. Országcsoport részére a Harman adott Résztvevő Országban működő helyi forgalmazója 
szervezi a Harman felügyeletével és támogatásával, és ez esetben a Promócióra a helyi Harman 
forgalmazó (a továbbiakban: „Szponzor”) által közzétett további feltételek is vonatkozhatnak. 

A Promóció keretében a Szponzor vagy annak társvállalata által kiválasztott nyertes résztvevő 
(„Nyertes”) nyereményt kap.  

Részvétel a Promócióban 

A Promócióban való részvételhez regisztrálni kell a JBL Résztvevő Országokban működő holnapján 
a Promóció Időtartama alatt (ennek meghatározását lásd lejjebb). 

Ahhoz, hogy esélye legyen a nyeremény megszerzésére (a „Nyeremény” meghatározását lásd 

lejjebb), az arra jogosult résztvevőnek (i) regisztrálnia kell a JBL honlapján vagy a JBL valamely 

Résztvevő országban működő, hivatalos közösségimédia-felületén, a Facebookon, az Instagramon 

vagy a TikTokon („JBL közösségimédia-felületei”), és meg kell adnia nevét, e-mail-címét és 

telefonszámát, amelyen elérhető, (ii) meg kell válaszolnia a JBL honlapján vagy a JBL 

közösségimédia-felületein feltett kérdést, (iii) a vásárlás bizonylatával igazolnia kell, hogy a 2022. 

szeptember 5. és 2023. március 5. közötti időszakban JBL márkájú terméket vásárolt, valamint (iv) el 

kell fogadnia a jelen Promóciós Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot.   

 

Nyeremény 

A Szponzor által az összes jogosult résztvevő közül kiválasztott Nyertesek az alábbiakban 
részletezett Nyereményeket kapják:   

Az összesen kilencven (90) utazáscsomag közül egy (1) utazáscsomagot kettő (2) személy* részére 
a franciaországi Val Thorensben megrendezendő JBL Snow Party rendezvényre, amelyre a tervek 
szerint 2023. április 20. és 2023. április 23. között kerül sor**. A nyeremények Résztvevő 
Országonként, vagy Országcsoportonként kerülnek kiosztásra a jelen Promóciós Feltételek 1. 
Mellékletében foglaltak szerint, amelyről a Szponzor saját belátása szerint dönthet. 

Az utazáscsomag az alábbiakat tartalmazza:   
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• Kettő (2) belépőjegyet a franciaországi Val Thorensben megrendezendő JBL Snow Party 
rendezvényre ***;  

• Kettő (2) turistaosztályú retúr repülőjegyet a Nyertes lakóhelyéhez legközelebbi repülőtérről 
a Szponzor saját döntése szerint a svájci genfi, vagy a franciaországi lyoni repülőtérre és 
vissza ****; 

• Három (3) éjszaka (all inclusive) szállodai tartózkodást egy kétágyas szobában a Club Med 
Val Thorens Sensations hotelben a franciaországi Val Thorensben; 

• Transzfert a szálloda és a genfi repülőtér vagy a lyoni repülőtér között; 

• Ételeket és italokat meghatározott eseményeken; meghatározott napokon/időszakokban; 

• Síkölcsönzést 2023. április 21. és 2023. április 23. között;  

• Számos ajándékot. 

(*) tizennyolc (18) évet betöltött személy. 

(**) a dátum módosulhat a COVID–19 járvány és/vagy a kapcsolódó kormányzati vagy hatósági 
intézkedések vagy döntések következtében.  

(***) a JBL Snow Party rendezvény előadóművészeinek listája módosulhat a művészek 
elérhetősége, a COVID–19 és/vagy bármely egyéb ok miatt. 

(****) amennyiben a légi utazás nem megoldható a Nyertes tartózkodási helye miatt, a Szponzor 
saját döntése szerint másik utazási formát választhat. 

Promóció Időtartama:  

A Promóció időtartama 2023. január 2. 09:00 órától (közép-európai idő szerint) 2023. március 5. 
23:59 óráig (közép-európai idő szerint) tart.   

A Promóció Időtartamának lejártakor a Szponzor kiválasztja a Nyerteseket az összes jogosult 

résztvevő közül a JBL honlapon vagy a JBL közösségimédia-felületein feltett kérdésre adott válaszaik 

eredetisége alapján. 

A Nyertest a Szponzor döntése szerint e-mailben vagy telefonon értesítjük legkésőbb 2023. március 
17-én a részvételi adatlapon megadott elérhetőségeken. A Nyertes mobiltelefon-szolgáltatójától 
függően erre hívásdíjak vagy üzenetküldési díjak vonatkozhatnak. A Nyertesnek az értesítés 
kézhezvételét követő 48 órán belül válaszolnia kell, és meg kell erősítenie a Szponzor részére a 
Helyszínre és/vagy koncertre vonatkozó preferenciáit a fenti rendelkezéseknek megfelelően a 
Szponzor értesítésének kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szponzor visszaigazolja a koncertet 
és/vagy tájékoztatást ad jegyek elérhetőségéről a Helyszín bármely koncertjére adott esetben a 
Nyertes preferenciáinak kézhezvételét követő 14 napon belül.  

Amennyiben a Nyertes nem válaszol időben az egyes értesítésekre, elveszíti a Nyereményt és ebben 
az esetben a Szponzor másik Nyertest választhat a többi jogosult résztvevő közül, legfeljebb három 
(3) alkalommal. A Nyertes részére jogosultsági / felelősségi / közzétételi nyilatkozatot is küldhetünk 
(„Nyilatkozat”). Amennyiben a jogszabályok nem korlátozzák, a Nyerteseknek a Nyilatkozatot az 
értesítés kézhezvételét követő öt (5) napon belül kitöltve vissza kell küldeniük. A Szponzor másik 
Nyertest választhat a többi jogosult résztvevő közül, ha a Nyertes: (i) nem elérhető; (ii) nem szerzi 
meg a Nyilatkozatra az összes aláírást, ha szükséges, és nem küldi vissza időben a dokumentumokat 
a jelen Promóciós Feltételekben előírtak szerint; vagy (iii) bármilyen okból nem tudja átvenni vagy 
elfogadni a nyereményt. A Nyertesek a Nyereményekkel kapcsolatban további tájékoztatást kapnak a 
jogosultság megállapítását követően. Amennyiben a Nyertes személyazonosságát illetően vita merül 
fel, a részvételi nevezést úgy tekintjük, hogy azt a nevezésben megadott e-mail-fiók jogos tulajdonosa 
küldte be. 

 

Részvételi feltételek 



A regisztráció napjának és idejének a Promóció fent rögzített Időtartamán belül kell lennie.  

A Promóció(k)ban való részvétel nem ismételhető, ami azt jelenti, hogy a résztvevők csak egyszer, 1 
nevezéssel, 1 e-mail-címmel és 1 IP-címmel vehetnek részt a Promóció(k)ban. 

A részvétel önkéntes, és a kért adatok JBL honlapon vagy a JBL közösségimédia-felületein történő 
megadásával, a nevezés online történő benyújtásával, valamint a nevezés Szponzor vagy 
társvállalata általi elfogadásával jön létre.  

A Promócióban való részvétel a jelen Promóciós Feltételek résztvevő általi feltétel nélküli elfogadását 
jelenti, fenntartások és korlátozások nélkül, beleértve a Szponzor bármilyen jövőbeli döntését is a 
Promócióval kapcsolatban. 

A Promócióban való részvétel 1 nevezésre korlátozódik. Ha a résztvevő eléri a nevezések maximális 
számát, további termékek megvásárlásával történő további részvétel nem lehetséges. A nevezéseket 
az e-mail-cím és/vagy az IP-cím alapján ellenőrizzük. 

A Promócióban kizárólag a Résztvevő Országokban lakcímmel rendelkező, 18 év feletti természetes 
személyek vehetnek részt. 

A Promóció teljes Időtartama alatt a résztvevőknek érvényes személyazonosító okmánnyal (pl. 
útlevéllel) kell rendelkezniük és a Szponzor vagy annak társvállalata kérésére haladéktalanul 
másolatot kell róla készíteniük és a személyazonosság igazolása céljára rendelkezésre kell 
bocsátaniuk. 

A Szponzor és társvállalatainak, leányvállalatainak és reklám-/promóciós ügynökségeinek 
munkatársai és azok közvetlen családtagjai nem vehetnek részt a Promócióban. 

A Promócióban való részvételhez és ahhoz, hogy esélyt kapjanak a Nyeremény megnyerésére, a 
résztvevőknek érvényes e-mail-címet kell megadniuk a részvételi adatlapon. A résztvevőknek minden 
további kért adatot meg kell adniuk, beleértve a nevüket és telefonszámukat is, amelyek hiányában a 
részvétel nem lehetséges és/vagy nem részesülhetnek a Nyereményben és nem vehetik át azt. 

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a számítógépeik IP-címét a Szponzor tárolja és azonosítási 
célra felhasználja. A Szponzor ezen információt harmadik feleknek nem adja át. 

A Szponzor fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a résztvevőket, ha nem tartják be a jelen Promóciós 
Feltételekben foglaltakat. 

Ha a résztvevő szeretne kilépni a Promócióból, küldenie kell egy e-mailt a 
customer.support@harman.com címre „JBL Snow Party Promócióból való kilépés” tárggyal, megadva 
az érintett résztvevő adatait az e-mailben. 

A helytelen, olvashatatlan, hiányos, késve beküldött vagy nem megfelelően címzett nevezéseket nem 
vesszük figyelembe. A Szponzor és a társvállalatai nem vonhatók felelősségre, ha a nevezés 
bármilyen hiba vagy műszaki meghibásodás miatt nem megfelelő, beleértve a nem megfelelően 
működő hálózatot, hardvert vagy szoftvert, függetlenül attól, hogy a probléma a feladónál vagy a 
Szponzornál lép fel. 

A Szponzor fenntartja a jogot a nevezés érvénytelenítésére, ha a Szponzor úgy véli, hogy visszaélés 
történt, vagy a játék feltételeit megsértették. 

Amennyiben a jelen Promóciós Feltételek valamely rendelkezését megsértik, a részvétel a 
jogszabályok szerint érvénytelennek minősül, a Nyeremények iránti követelés érvényét veszti és a 
résztvevő kizárható a további részvételből. 

 

A Nyereménnyel kapcsolatos korlátozások 
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A Nyeremény nem cserélhető ki, ruházható át és nem váltható készpénzre, azonban azzal a feltétellel, 
hogy a Szponzor fenntartja a jogot, hogy a nyereményt másik, ugyanolyan vagy nagyobb értékű 
nyereményre cserélje, ha a meghirdetett nyeremény bármely okból nem elérhető. A Nyertes a 
nyereményt nem ruházhatja át vagy adhatja át másik személynek vagy társaságnak. A Nyertes felel 
kizárólagosan a nyeremény után fizetendő helyi adók megfizetéséért és a Szponzor kérheti adóügyi 
nyomtatvány aláírását. Csak a meghirdetett számú nyereményt adjuk át. Ha nincs elegendő számú 
megfelelő nevezés, akkor előfordulhat, hogy a meghirdetettnél kevesebb nyereményt adunk át, vagy 
egyáltalán nem adunk át nyereményt. Ha a Nyertes nem tud a megadott időpontban utazni, elveszíti 
a Nyereményt, a Szponzor pedig saját döntése szerint másik Nyertest választ. A Nyertes nem jogosult 
igényt támasztani a nyeremény fel nem használt része után. 

A Nyeremény személyhez kötődő, ezért nem átruházható, és nem váltható át pénzre vagy másfajta 
ellentételezésre, kivéve, ha a Szponzor önállóan így nem dönt.  

A lentebbi „Mentesülés” részben foglalt, COVID–19 járvánnyal kapcsolatos rendelkezések sérelme 
nélkül a Szponzor fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt egy másik nyereményre cserélje, ha a 
meghirdetett Nyeremény valamely okból elérhetetlenné válik.   

A fentiekben kifejezetten nem említett kiadások és utazási költségek az egyes Nyerteseket és 
vendégeket terhelik. A Nyeremény átadására és az utazás megszervezésére azt követően kerül sor, 
hogy a Szponzor ellenőrzi, a Nyertes teljesíti-e az összes jogosultsági előírást. A Nyertesek és a 
vendégek kötelesek a biztosításról gondoskodni, ha az kötelező vagy ajánlott, és biztosítani az 
utazáshoz szükséges dokumentumokat, illetve ezek költségeit megfizetni. 

A Szponzor nem köteles pótolni a Nyereményt vagy a Nyeremény átadásáról szóló értesítést vagy 
annak tartalmát, ha az a megküldést követően elveszik vagy megsemmisül. 

A Nyerteseknek és a vendégeknek be kell tartaniuk a Club Med Val Thorens Sensations hotel, a Club 
Malaysia, a Bar 360, a Val Thorens Ski Resort, a kiválasztott légitársaság és a Nyeremény részeként 
nyújtott szolgáltatásokat kínáló társaságok feltételeit, előírásait és szabályzatait. A Szponzor és a 
Nyeremény részeként szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél társaságok fenntartják a jogot, hogy 
megtagadják a részvételt a Nyeremény részét képező bármely rendezvényen vagy utazáson, ha a 
Nyertes és/vagy a vendég zavaró módon viselkedik, illetve a szállodában, a repülés alatt vagy a 
transzfer során, vagy a Nyeremény részeként elérhető rendezvényeken/helyszíneken más 
személyeket zavar, zaklat, fenyeget vagy bántalmaz. A Nyertesek és vendégek különösen kötelesek 
betartani a rendezvény ideje előtt és alatt érvényes COVID–19 törvényeket, jogszabályokat és 
előírásokat, és megszerezni a rendezvény helyszínére történő utazáshoz, valamint a repülőtérre, 
szállodába és más rendezvényhelyszínekre történő belépéshez szükséges dokumentumokat. A 
Szponzor és társvállalatai nem vállalnak felelősséget és nem ajánlanak fel cserenyereményt abban 
az esetben, ha a Nyertesek és a vendégeik azért nem vehetnek részt a rendezvényen vagy annak 
egy részén, mert nem felelnek meg a vonatkozó COVID–19 törvényekben, jogszabályokban és 
előírásokban foglaltaknak. 

 

Hozzájárulás 

Ha törvény nem korlátozza, a Promócióban való részvételhez a résztvevőknek kifejezett, 
visszavonhatatlan, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő és feltételek nélküli hozzájárulásukat kell 
adniuk ahhoz, hogy nevük, fotójuk, hangjuk, fényképük, videófelvételük vagy filmösszeállításuk, 
életrajzi információik és/vagy egyéb képmásuk bármely jelenleg ismert vagy a későbbiekben 
kifejlesztésre kerülő médiában és formátumban megjelenhessen, minden további ellentételezés, 
engedély vagy értesítés nélkül, bármely célból, beleértve többek között a Szponzor honlapjával és 
közösségimédia-felületeivel kapcsolatos kereskedelmi, reklám- és promóciós célokat is. 

A résztvevők szavatolják a Szponzor részére, hogy ők az általuk átadott képi és/vagy szöveges 
anyagok jogosultjai, és az általuk átadott képi anyagokban látható és/vagy szöveges anyagokban 



említett személyektől megkapták a szükséges hozzájárulásokat a kép(ek) és szöveg(ek) 
közzétételéhez és sokszorosításához. Az érintett résztvevő köteles a Szponzor kérésére 
haladéktalanul, feltételek nélkül és díjmentesen átadni ennek bizonyítékait. A résztvevők emellett 
szavatolják a Szponzor és a társvállalatai részére, hogy (i) az átadott képi vagy szöveges anyagok 
közzététele és sokszorosítása nem sérti harmadik felek jogait, és (ii) kártérítési követelések esetén 
kártalanítják a Szponzort és annak társvállalatait, illetve a Szponzor által igénybe vett szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik feleket ebben a vonatkozásban. 

A résztvevők szavatolják továbbá, hogy rendelkeznek a jogszabályokban előírt jogokkal és 
hozzájárulásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a Szponzor és/vagy annak társvállalatai 
közzétegyék vagy sokszorosítsák a résztvevők által átadott képi és/vagy szöveges anyagokat, 
kereskedelmi és nem-kereskedelmi célokra, minden lehetséges módon, amelyhez a résztvevők a szó 
legtágabb értelmében kifejezett hozzájárulásukat adják. 

Az átadott képi és/vagy szöveges anyagok nem lehetnek sértő, obszcén, vulgáris, rasszista, szexista 
és/vagy pornográf jellegűek. Ha a Szponzor véleménye szerint az anyag sérti a jó ízlést és erkölcsöt, 
kitilthatja a résztvevőt és/vagy kizárhatja a további részvételből. 

 

Személyes adatok 

A Szponzor vagy annak társvállalata csak azokat a személyes adatokat gyűjtheti, amelyeket a 
résztvevők kifejezetten és önkéntesen adtak meg a Promóció keretében. 

A résztvevők által megadott személyes adatokat a Szponzor saját felelősségére kezeli. A Szponzor a 
személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A jelen Promóciós 
Feltételekben foglalt kivétellel (lásd a 2. számú mellékletet) a személyes adatok előzetes hozzájárulás 
nélkül nem bocsáthatók harmadik felek rendelkezésére, kivéve, ha a Szponzort erre jogszabályi 
előírás vagy bírósági döntés kötelezi. 

A Szponzor a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Promóció adminisztrációjához 
használhatja fel, kivéve, ha a résztvevők engedélyt adtak az adataik marketing- és promóciós célokra 
történő felhasználására. A részvételi információkat a Szponzor addig őrzi meg, amíg ahhoz jogos 
üzleti érdeke fűződik, és azokat nem használja fel marketingcélokra a résztvevő kifejezett 
hozzájárulása nélkül. 

 

Mentesülés 

A Szponzor, annak társvállalatai, a Szponzor által igénybe vett szolgáltatásokat nyújtó megbízottak 
és harmadik felek nem vonhatók felelősségre olyan cselekedetekért, amelyek a jelen Promócióból 
származnak, illetve az ebből eredő károkért és/vagy veszteségekért, a jogszabályok által 
megengedett mértékben. 

Amennyiben a Szponzor vagy annak társvállalatainak felelőssége fennáll, ezen felelősség semmilyen 
esetben sem vonatkozhat a közvetlen károktól/veszteségektől eltérő kárra és/vagy veszteségre. A 
Szponzor vagy annak társvállalatai nem vonhatók felelősségre semmilyen közvetett, különleges, 
járulékos, következményes kárért és/vagy veszteségért; ezeket ezúton kifejezetten kizárjuk. 

Ha bebizonyosodik, hogy valamely nevezés tévesen törlésre került, elveszett vagy egyéb módon 
megsemmisült vagy sérült, a jogosult résztvevő egyetlen rendelkezésre álló jogorvoslata az, hogy 
újabb nevezést ad be ugyanebben a Promócióban a Promóciós Időtartam alatt. Amennyiben a 
jogszabályok nem tiltják, a Nyertesek vállalják, hogy ahol megengedett, felmentik, mentesítik, 
kártalanítják a Szponzort, annak társvállalatait, vonatkozó tisztségviselőit, igazgatóit, munkatársait, 
képviselőit és megbízottait és gondoskodnak kármentességükről (a továbbiakban együttesen: 
„Mentesített Felek”) minden olyan követeléssel, kárral, hátránnyal, ügyvédi díjjal, perköltséggel és 



egyezséggel, illetve valamely személy vagy vagyontárgy sérülése, kára vagy vesztesége (beleértve a 
halált is) miatt felmerülő felelősséggel szemben, amely részben vagy egészben, közvetlenül vagy 
közvetetten az alábbiak miatt merül fel: (i) a nyeremény felhasználása, beváltása, átvétele, birtoklása, 
tulajdonlása vagy az azzal való visszaélés; (ii) részvétel a nyereménnyel kapcsolatban felajánlott 
bármely tevékenységben, rendezvényen vagy utazáson; (iii) a nyereménnyel kapcsolatos bármely 
létesítmény, szolgáltatás és/vagy szállás igénybevétele; vagy (iv) részvétel a Promócióval kapcsolatos 
bármely tevékenységben, vagy részvétel a jelen Promócióban. A Mentesített Felek nem vonhatók 
felelősségre: (i) a késedelmes, elvesztett, elkésett, nem megfelelő helyre küldött, hiányos, 
olvashatatlan, pontatlan, értelmezhetetlen vagy értelmetlen nevezésekért, kommunikációért vagy 
nyilatkozatokért, a továbbítás módjától függetlenül; (ii) a telefonos rendszer, telefonos vagy 
számítógépes hardver, szoftver vagy más technika hibás működéséért, kapcsolati hibákért, kapcsolat 
megszakadásáért, késésekért vagy átviteli hibákért; (iii) a nevezésben vagy más anyagokban lévő 
adatok sérüléséért, ellopásáért, megsemmisítéséért, jogosulatlan hozzáféréséért vagy módosításáért; 
(iv) a nyeremény vagy annak átvétele, birtoklása vagy felhasználása, illetve a Promócióban való 
részvétel miatt felmerülő bármilyen sérülésért, veszteségért vagy kárért; vagy (v) a Promócióval 
összefüggő anyagokban található bármilyen nyomtatási, tipográfiai, adminisztratív vagy technológiai 
hibákért. Az előzőek általános érvényének korlátozása nélkül, és amennyiben nem tiltott, a Mentesített 
Felek nem vonhatók felelősségre a számítógépek meghibásodásáért, hálózati kapcsolatért, e-mail-
küldési problémákért, rendszerhibákért vagy inkompatibilitásért, tipográfiai, műszaki vagy elütési 
hibákért, az internetszolgáltatás fennakadásáért, valamint a hiányos, olvashatatlan, nem megfelelő 
helyre küldött, hibásan nyomtatott, késedelmes, elvesztett, sérült vagy ellopott értesítésekért. 

Amennyiben a Szponzor nem tudja az itt leírtak szerint folytatni a Promóciót rajta kívül álló okok miatt, 
többek között (a) természeti károk; (b) tűz, hurrikán, áradás, földrengés, járvány, világjárvány vagy 
bármely  más (természeti) katasztrófa; (c) lázadás, háború, fegyveres konfliktus, támadás, 
terrorfenyegetés vagy -cselekmény, gyártó-, irodai vagy raktárlétesítmények megrongálása; (d) állami, 
államok feletti, kormányzati vagy katonai hatóság cselekedete; (e) országos vagy regionális 
vészhelyzet; (f) import-/exporttilalom, blokád, munkaügyi vita; (g)  (alap)anyagok, szállítási 
szolgáltatások, vámszolgáltatások vagy munkaerő normál kereskedelmi feltételek melletti 
elérhetetlensége vagy késedelme, vagy (h) áramkimaradások vagy áramellátási problémák, 
telekommunikációs meghibásodások vagy egyéb olyan okok miatt, amelyek a Szponzor hatáskörén 
kívül esnek (ezek mindegyike: „Vis Major” esemény vagy történés), akkor az esetlegesen szükséges 
kormányzati jóváhagyás mellett a Szponzor jogosult a Promóciót módosítani, felfüggeszteni vagy 
lezárni. Ha a Promóció lezárására a megjelölt befejezési dátum előtt kerül sor, a Szponzor (ha 
lehetséges) kiválasztja a Nyertest az összes olyan jogosult, nem megkérdőjelezhető nevezés közül, 
amely a lezárásra okot adó esemény napjáig beérkezett. A jelen szabályok bármely rendelkezésének 
érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét 
és érvényesíthetőségét. Amennyiben valamely rendelkezés érvénytelennek vagy más módon 
érvényesíthetetlennek vagy jogszerűtlennek minősül, a szabályzat fennmaradó része érvényben 
marad és azt úgy kell értelmezni, mintha az érvénytelen vagy jogszerűtlen rendelkezést nem 
tartalmazná. 

A Szponzor és társvállalatai nem garantálják, hogy a Nyereményt a Szponzor vagy társvállalata kiadja, 
amennyiben ezt a kizárást a jogszabályok megengedik. 

A Szponzor és társvállalatai nem vonhatók felelősségre, ha a rendezvényt vagy annak egy részét le 
kell mondani, le kell rövidíteni, másik napra kell áttenni, el kell halasztani vagy más módon kell 
megvalósítani, mint ahogyan azt eredetileg tervezték és meghirdették (beleértve többek között a 
rendezvényen előadó művészek listáját is), annak érdekében, hogy be tudják tartani a rendezvény 
előtt és alatt irányadó, COVID–19 járványra vonatkozó törvényekben, jogszabályokban és 
előírásokban foglalt kötelezettségeiket. A szervező nem ajánlja fel a Nyeremény megtérítését vagy 
cseréjét abban az esetben, ha a rendezvényt le kell mondani, le kell rövidíteni vagy módosítani kell a 
Szponzor hatáskörén kívül álló, COVID–19 járvánnyal összefüggő ok miatt.  

 



Egyéb rendelkezések 

Amennyiben a Szponzor és társvállalatai csalás vagy manipuláció gyanúját észlelik, további értesítés 
nélkül jelenthetik azt az illetékes hatóságok felé. 

A Szponzor fenntartja a jogot, hogy bármikor leállítsa a Promóciót és/vagy módosítsa a jelen 
Promóciós Feltételeket. Ebben az esetben a Promóció módosított Feltételeit a lehető legrövidebb időn 
belül közzé kell tenni az adott Résztvevő Ország JBL honlapján, feltüntetve a módosítás napját. 

A Promócióval kapcsolatos panaszokat az alábbi címre kell megküldeni: HARMAN Consumer 
Nederland B.V., Danzigerkade 16 G, 1013 AP, Amszterdam, Hollandia. 

A Promócióval kapcsolatos kérdéseket a helyi résztvevő Harman társvállalat részére kell 

megküldeni – a vállalatok elérhetőségei a vonatkozó JBL honlapon találhatók. 

  



1. Melléklet – Nyeremények felosztása Résztvevő Országonként 

  UTAZÁSCSOMAG 

Németország 5 

Ausztria 3 

Svájc 1 

Belgium 4 

Hollandia 4 

Franciaország 9 

Egyesült Királyság 2 

Spanyolország 4 

Portugália 1 

Norvégia 2 

Svédország 2 

Dánia 2 

Finnország 3 

Görögország és Ciprus 1 

Románia 1 

Szlovénia 1 

Izrael 1 

Dél-Afrika 1 

Lengyelország 1 

Csehország 1 

Szlovákia 1 

Litvánia 1 

Lettország 1 

Magyarország 1 

KÖZÖSSÉGI EMEA 6 

E-COM EMEA 10 

EGYÉB PLATFORMOK / 
PARTNEREK PROMÓCIÓI 20 

ÖSSZESEN  90 

 

  



2. Melléklet – Magyarországra vonatkozó speciális feltételek 

A Promóció Magyarországra vonatkozó különös feltételeit jelen melléklet tartalmazza, a 

Magyarországról történő részvételre, regisztrációra és jelentkezésre a Promóciós Feltételekben 

foglaltakat jelen mellékletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Magyarországi tartózkodási helyről 

jelentkező résztvevő (jelen mellékletben a továbbiakban „Résztvevő”) jelen speciális feltételeket 

elfogadja. 

A Promóció magyarországi lebonyolításában a Szponzor mellett lebonyolítóként részt vesz a Media 

Markt Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., cégjegyzékszám: 01-09-

297359; a továbbiakban: „Lebonyolító”). 

A Nyertesként kiválasztott Résztvevőnek a Nyereményre való jogosultság megszerzéséhez számlával 

vagy nyugtával igazolnia kell, hogy a Promóció időtartamában (lásd fönt) JBL terméket vásárolt a 

Media Markt valamely magyarországi üzletében vagy a www.mediamarkt.hu oldalon található 

webáruházában. 

A Lebonyolító részt vesz a Résztvevők közül kiválasztott Nyertes értesítésében, és ha szükséges, a 

Nyeremény átadásában. Szponzor előbbiek céljára a Nyertesek kiválasztását követően a Lebonyolító 

rendelkezésére bocsátja a Nyertesként kiválasztott Résztvevő nevét és elérhetőségeit. 

A Szponzor által Lebonyolító rendelkezésére bocsátott személyes adatok adatkezelője a Szponzor, 
és a Nyeremény Résztvevő Nyertes részére történő átadása tekintetében a Lebonyolító is. Az 
adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes hozzájárulása, célja a Promócióban való részvétel, a 
Résztvevő azonosítása és a vele történő kommunikáció biztosítása, nyertesség esetén pedig a 
Nyertes beazonosítása, a Nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes nevének az 
eredményhirdetésre szolgáló oldalon való közzététele. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás 
visszavonásáig, de legkésőbb a Nyeremény átadását követő 5 év elteltéig. 

Résztvevők jogai: Szponzor, mint adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy 

tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérje azok törlését, zárolását vagy 

helyesbítését az alábbi elérhetőségen adatkezeles@mediamarkt.hu A Résztvevő kérheti, hogy az 

adott személyes adat adatkezelője indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. A Résztvevő kérheti személyes adatainak törlését. A Szponzor törli a 

Résztvevő adatait, kivéve, ha az adat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges. A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szponzor korlátozza az 

adatkezelést, ha a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de 

a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, vagy az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. A Résztvevő továbbá jogosult arra, hogy az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatát az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa. 

A Résztvevő Lebonyolító adatkezelése kapcsán, jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, valamint 

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) az alábbi 

elérhetőségeken: 1363 Budapest, Pf. 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36 (1) 391-1400, 

ugyfelszolgalat@naih.hu. 

http://www.mediamarkt.hu/
mailto:adatkezeles@mediamarkt.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

