
A „Kapszula Kommandó”nyereményjáték szabályzata  

A jelen szabályzat szerinti nyereményjátékot a Fundus Invest Kft. (székhely:  

4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 5-7., cg. szám: 09-09-019876, adószám: 

22990136-2-09, telefonszám: 52/360-366, e-mail: info@hoteldelibab.hu, 

képviseli: Czene Éva ügyvezető, a továbbiakban: Megbízó) megbízásából 

szervezi a Diamond Agency Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 183. 2. 

em. 5., cg. szám: 09-09-009130, adószám: 12912386-2-09, telefonszám: +3620 

5805900, e-mail: hello@diamondagency.hu, képviseli: Dr. Ráczné Fadgyas 

Zsuzsanna Edit, a továbbiakban: Szervező).  

  

1. A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A 

nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden 

felhasználó számára a http://www.kapszulakommando.hu/ weboldalon. A 

szabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló 

értesítést a Szervező e weboldalon teszi közzé.  

  

2. A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos 

döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal 

kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja 

a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen 

történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.  

  

3. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a 

nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék 

kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, 

vagy vis major esetén.  

  

4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, 

vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, de arról a weboldalon 

keresztül köteles értesíteni a weboldal felhasználóit, valamint a játékban 

résztvevőket.  

  

5. A promóciós játékban történő részvétel a mindenkor hatályos szabályzat 

megértésének és elfogadásának minősül.  

  

 I.  A játék meghatározása  

  

1. Tárgynyeremények (lásd: A nyeremények fejezetet) rangsorolás vagy 

sorsolás alapján azok között, akik regisztrálnak a játék központi 

honlapján, a www.kapszulakommando.hu weboldalon és teljesítik az 

előírt feltételeket. A játékosok jogosultak részt venni a Kapszula 

Kommandó nyereményjátékon, ahol megnyerhetik a Fődíjat és a 

Kapszulába rejtett kóddal megnyerhető alkalmi díjakat.  



  

A Fődíj és a kapszula kódjának aktiválásával szerezhető nyereményen 

felül további nyeremények szerezhetők sorsolás útján (Havi és Heti 

nyeremények) továbbá a játék Facebook oldalán található chatba 

épített kvíz használatával.   

  

2. Mindezek alapján, a Szervező jogosult ellenőrizni a kvízjátékban a 

megadott válaszokat.   

  

3. A játék időtartama: 2019.08.01 12:00 órától 2019.10.31. 24:00 óráig tart.   

  

II.  A játékban történő részvétel feltételei:  

  

1. A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött 

természetes személy, az alábbi kivételekkel: a játékban nem vehetnek 

részt  

a. a Szervező és a Megbízó vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a hatályos Ptk. -ban 

meghatározott közeli hozzátartozói; valamint   

b. a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és 

lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és ezen 

személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli 

hozzátartozói.   

c. a Nyeremények kipostázását kizárólag magyarországi címre van 

módosunk teljesíteni. 

 

III. A Nyereményjátékban történő részvétel feltételei  

  

A Játékban való részvétel:  

  

A Játékban való részvételhez regisztráljon a www.kapszulakommando.hu 

weboldalon. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes 

adatait (teljes név, irányítószám, e-mail cím), majd pipálja ki az adott 

mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi 

feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott 

e-mail címet is) kezeléséhez a játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen 

arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által 

megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden 

következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves, hamis 

vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen 

felelősség nem terheli.  

  



A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által 

regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által 

regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje 

a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás 

esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a 

Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó 

vitákkal kapcsolatban a Megbízó, valamint a Szervező mindennemű 

felelősségét kizárja.  

  

IV. A játék menete  

  

1. A fent nevezett weboldalon a regisztrációt követően a játékos részt vehet 

a megyéjében rendezett nyereményjátékban, amelyről értesítést kap a 

játék kezdete előtt. A nyereményjáték során a játékos három segítséget 

használhat fel, hogy megtalálja a megyében elrejtett kapszulát. A 

kapszulában található kódot a játék központi honlapján beváltva jogosult 

az azonnali kapszula nyereményre, emellett pontokat is kap, amivel részt 

vehet a Fődíjért, illetve a havi és a heti nyereményekért zajló versenyben.  

  

2. A regisztrált játékosok számára adatlapjukon elérhető a pontverseny 

élmezőnyét mutató rangsor, illetve adatlapjukon feltüntetésre kerül az ő 

aktuális pontszámuk.  

  

3. A kapszulában található kód csak egyszer aktiválható, azaz csak a 

leggyorsabb játékos használhatja fel.  

  

4. A Havi és a Heti nyereményeket minden játékos megnyerheti, aki 

rendelkezik az adott héten, illetve hónapban az előírt pontszámmal. A 

minimum pontszám előírásáról értesítést kap minden játékos. A sorsolást 

nem befolyásolja a pontverseny állása, amennyiben a játékos teljesíti a 

minimum feltételeket.  

  

5. A Fődíjat az a játékos nyeri, aki az október 31-i zárásnál a minden regisztrált 

játékos által elérhető pontrangsor élén áll. Pontegyenlőség esetén az a 

játékos nyer, aki A. több kapszulát talált meg B. aki korábban regisztrált. 

Amennyiben így sem dönthető el a pontverseny állása, sorsolás dönt a 

nyertes személyéről.  

  

6. A Chatbotban kitölthető kvíz nyereményét az a játékos nyeri, aki az 

október 31-i zárásnál a pontverseny élén áll. Pontegyenlőség esetén az a 

játékos nyer, aki A. több Kapszula pontot szerzett B. korábban regisztrált. 

Amennyiben így sem dönthető el a pontverseny állása, sorsolás dönt a 

nyertes személyéről.  

  



7. A sorsolások alkalmával egy véletlengenerátor segítségével kerülnek 

kisorsolásra a nyertesek.   

  

8. A sorsolások időpontja: a Heti nyeremények esetén minden héten kedden 

(első sorsolás időpontja: augusztus 6.), míg a Havi nyereményeknél minden 

hónap ötödikén (első sorsolás időpontja: szeptember 5.) kerül sor a 

sorsolásra.  

  

9. A Havi és a Heti nyeremények sorsolása alkalmával 2 résztvevő kerül 

kisorsolásra; a nyertes és a pótnyertes.   

  

10. A nyertes  a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezőtől kapott 

visszaigazoló e-mail útján tudja intézni: vissza kell igazolnia a játékban 

történt részvételét, valamint a nyeremény elfogadását az e-mail 

értesítés/elektronikus üzenet/egyéb kézhezvételét követő 5 napon belül.   

  

11. Amennyiben   

a. a határidő eredménytelenül telt el, vagy   

b. a megadott e-mail cím hibás/nem létezik/a kapcsolatfelvétel 

háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy  

c. a nyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem 

vett részt, vagy  

d. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a pótnyertes kerül 

kiértesítésre a fentiek szerint.   

  

12. Ha   

a. a pótnyertessel kapcsolatos határidő eredménytelenül telt el, 

vagy  

b. a megadott e-mail cím hibás/nem létezik/a kapcsolatfelvétel 

háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy  

c. a pótnyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem 

vett részt, vagy   

d. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a nyereményt a 

Szervező újabb sorsolással sorsolja ki.   

  

13. A nyereményt a nyertes, vagy az általa megjelölt személy az e-mail-ben/ 

elektronikus üzenet/egyéb leegyeztetett módon, helyen és időben veheti 

át személyi igazolvány bemutatásával, vagy postai címre történő 

kézbesítés segítségével. Postai küldemény kézbesítési díját a Szervező viseli.  

  

V.  A nyeremények  

  

1. A promóciós játék nyereményei:  



a. 1 darab Fődíj,   

b. 3 darab Havi nyeremény  

c. 13 darab Heti nyeremény  

d. 1 darab chatbot kvíz nyeremény  

  

  

2. A nyeremények más termékre nem cserélhetők, továbbá készpénzre nem 

válthatók át, valamint más személyre nem ruházhatók át.   

  

  

VI. Nyeremények  

  

1. Fődíj   

      Bruttó 800 ezer forint értékű nyaralási csomag a Hotel Délibábban, 

melynek elemei  

  

- 7 éjszaka 2 fő részére szállodánk exkluzív, Mirage DeLuxe lakosztályában  

- Exkluzív Moët & Chandon Ice Imperial welcome bekészítés a 

lakosztályba  

- Gazdag büféreggeli és –vacsora  

- 1 alkalommal pezsgős a'la carte vacsora szállodánk Mirage a'la carte 

éttermében  

- 1 alkalommal Mirage olajos masszázs 80' (2 fő részére)  

- GOLD Plusz 7 napos belépő a tartózkodás idejére Európa legnagyobb 

fürdőkomplexumába a Hungarospa-ba:  

- Aqua-Palace, Gyógyfürdő, Strandfürdő, Aquapark és Uszoda használat  

- napozóágy  

- szauna használat  

- szolárium 12'  

- konditerem használat  

- vízibicikli használat  

- 2000 forint felhasználható vendéglátásra az Aqua-Palace önkiszolgáló 

éttermében  

- Délibáb Wellness Oázis és Thermal Spa korlátlan használata nyitva 

tartási időben (07:00 - 20:00 óra között):  

- beltéri élménymedence (30-32°C) pezsgőfürdővel, sodrófolyosóval  

- osztott gyógyvizes medence 34-36°C és 36-38°C hőmérsékletű 

gyógyvízzel  

- szauna világ: bio- és finn szauna merülő medencével, jégkúttal és 

trópusi zuhannyal  

- gőzkabin és pihenő kamra sótéglákkal  

- babapancsoló (20 cm mély, kb. 32 °C hőmérsékletű)  



- Fürdőköntös és szobapapucs bekészítés a tartózkodás idejére  

- Ingyenes Wifi a szobákban és a közösségi terekben -  Parkolás  

  

2. Kapszulanyeremények  

A kapszulát megtaláló és a benne található kódot aktiváló játékos 

garantált nyereményt vehet át, amelyek a kódtól függően az alábbiak 

egyike, illetve Szervező döntése alapján ennek megfelelő értékű 

tárgynyeremény.  

- PRIVÁT PRÉMIUM termékek Ajándékcsomag (10 db) – darabonként 10 

ezer forint értékű csomag  

- JACOBS Ajándékcsomag (10 db) – darabonként 6 500 forint értékű 

csomag  

- DETKI ajándékcsomag (10 db) – darabonként 10 ezer forint értékű 

csomag  

- NESTLÉ ajándékcsomag (10 db) – darabonként 10 ezer forint értékű 

csomag  

- Borsodi ajándékcsomag (10 db) - darabonként 10 ezer forint értékű 

csomag  

  

  

  

  

VII. Adatvédelem  

1. Az adatvédelemre vonatkozóan a Szervező Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatot fogadott el.   

  

2. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre és adatfeldolgozásra 

vonatkozó szabályok a hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzatban kerültek meghatározásra.   

  

3. A mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elérhető 

a http://www.kapszulakommando.hu/ weboldalon.  

  

4. A Szervező a jelen játékszabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét 

arra, az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek 

önkéntes hozzájárulása a játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat megértését és elfogadását követően, célja 

pedig a sorsolás lebonyolítása, az érintettek azonosítása a sorsolást 

követően, valamint a kapcsolattartás, illetve személyre szabott ajánlatok 

kiküldése, lásd a III. pontnál leírtakat.  

  

5. Szervező a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti harmadik 

személyek számára, ezért felhívja a weboldal felhasználók figyelmét, hogy 



ennek tudatában mérlegeljék a promóciós játékon történő részvétel 

lehetőségét.  

  

6. Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes (tétfizetéshez 

nem kötött), továbbá arra, hogy tudásalapú, így a Szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá nem esik, nem 

engedélyköteles, és nem bejelentés-köteles tevékenység. Amennyiben 

Megbízónak adófizetési kötelezettsége fakadna a jelen nyereményjáték 

szervezéséből, azt a játékban résztvevőkre, vagy a nyertesekre nem hárítja 

át, maga viseli.  

  

Lezárva: 2019. július hó 17. nap  

                           

                  Ügyvezető Igazgató  

                      

  

  


