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XVIII. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA Fel! Nőttünk! 
 

Packeta Z-BOX csomagautomata nyereményjáték 
 

Játékszabályzat 
 

 
A Packeta Hungary Kft.  (a továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított 
„Packeta Z-BOX csomagautomata nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékban 
(továbbiakban: Játék) kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik a 2022. május 24-25-a 
között megrendezésre kerülő visegrádi, XVIII. E-Kereskedelmi Konferenciára (a továbbiakban: 
Konferencia) regisztráltak és nem esnek az 5. pontban meghatározott kizárt személyek 
körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a jelen Játékszabályzatban 
meghatározott feltételeket teljesíti.  

 
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: 
Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti. 
 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐ ADATAI 

Packeta Hungary Kft.  

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.  

Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.  

Képviselő neve: Simona Kijonková ügyvezető igazgató  

Képviselő neve: Pálfi Tamás Managing Director  

Adószám: 25140550-2-41 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186 

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 28. 

Telefon +36 1 400 8806 

E-mail info@packeta.hu 

 
2. A JÁTÉK ALAPINFORMÁCIÓI, A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

A Játékban résztvevők köre: 2022. május 24-25-i, visegrádi, XVIII. E-Kereskedelmi 
Konferenciára jelentkezők. 

A Játék időtartama: 2022. május 18 -24. 

A Játékra történő regisztráció időpontja: 2022. május 18. – május 22. 0.00 óráig.  

Sorsolás időpontja: 2022. május 24. 12:00 - 16:00 között. 

Nyeremény: 20 db Packeta meglepetés ajándékcsomag. 

A Nyeremények átvétele: a Konferencia helyszínén kihelyezett Packeta Z-BOX 
csomagautomatákból 

A Nyeremények átvételének végső időpontja: 2022. május 25. 10.00 óra. 

A Játékban való részvétel feltételei: 

• érvényes jelentkezés a Konferenciára; 

• külön regisztráció a Játékra (lásd 3.1. pont). Egy Játékos a Játék időtartama alatt 
kizárólag egyszer jogosult regisztrálni. 

• a Packeta applikáció letöltése (a Google Play vagy az App Store alkalmazás 
áruházakból) és az abban való regisztráció. 
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3. A JÁTÉK MENETE 

3.1. A Játékra az Ecommerce Hungary Egyesület által, a Konferenciára jelentkezőknek 
kiküldött levélben lévő linken lehet jelentkezni. A landoló oldalon a Játékos köteles 
megadni nevét, eMail címét és telefonszámát. A Játékra való jelentkezés legvégső 
határideje: 2022. május 22., vasárnap éjfél. Az ezt követően beérkező jelentkezések 
érvénytelenek, azokat azonnal töröli Szervező. A bekért adatokat a Packeta Hungary 
Kft. kezeli a Játék lebonyolítása céljából, a Konferencia utolsó napjáig, melyeket ezt 
követően megsemmisít, kivéve a Nyertesek adatait (Lásd Adatkezelési Tájékoztató). 

3.2. A Játékosnak – a nyeremény átvétele érdekében – le kell tölteniük Google Play vagy 
az App Store alkalmazás áruházakból a Packeta applikációt, ill. abban regisztrálniuk 
kell. Fontos, hogy a Játékra történő jelentkezéskor megadott eMail cím és a Packeta 
applikációban regisztrált eMail cím megegyezzen. Ennek hiányában a Játékra történő 
jelentkezés érvénytelen. (A Játékot követően a Packeta applikáció igény szerint 
törölhető vagy megtartható.) 

3.3. Sorsolás: A Jelentkezők között a Konferencia első napján, azaz 2022. május 24-én, 
12 és 16 óra között, a www.random.org alkalmazással kerül kisorsolásra 20 db nyertes 
(a továbbiakban: Nyertes).  

 

4. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

4.1. A sorsolást követően a Szervező értesítést küld a Nyertesnek (első értesítés) a 
megadott eMail címre, ill. a Packeta applikációban. 

4.2. Amennyiben a Nyertes az értesítést egy órán belül nem olvassa el az applikációban, 
úgy a Szervező SMS-ben is értesítést küld részére.  

4.3. Amint a Nyeremény bekerült a Konferencia helyszínén kihelyezett Packeta Z-BOX 
csomagautomaták egyikébe Szervező újabb értesítést küld (második értesítés) az 
applikáción keresztül, hogy a csomagja megérkezett és átvehető. 

4.4. A Packeta Z-BOX csomagautomatához érve a Játékosnak be kell kapcsolnia 
telefonján a Bluetooth és a helymeghatározás funkciókat, majd meg kell nyitnia a 
Packeta applikációt és itt rákattintani a ’Rekesz kinyitása’ gombra. A rendszer 
automatikusan kinyitja a csomagautomata megfelelő rekesz-ajtaját. 

4.5. A Nyeremény átvételére 2 perc áll rendelkezésére, melyet az applikáció is jelez. 

4.6. A Nyeremény átvételét követően kérjük csukja be a rekesz ajtaját. Köszönjük! 

4.7. Rövid videós bemutató a csomag átvételéről itt érhető el: https://www.packeta.hu/zbox  

4.8. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét bármilyen okból nem veszi át, vagy az átvételt 
megtagadja, úgy a Szervező át nem vettnek minősíti az érintett Nyereményt, mellyel 
a továbbiakban a Szervező a saját döntése és az őt a Nyereménnyel kapcsolatban 
megillető jogok szerint rendelkezhet. 

4.9. A Nyeremények átvételére a konferencia másnapján (05.25.) 10 óráig van lehetőség, 
ezt követően a Játékos a Nyeremény átvételére való jogosultságát elveszti.  

 
5. JÁTÉKBÓL VALÓ KIZÁRÁS 

5.1. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, 
akik nem valós adatokkal regisztrálnak a Játékba. Továbbá kizárásra kerülnek azon 
Játékosok, akik nem ugyanazzal az email címmel regisztrálnak a Játékba és az 
applikációba. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 

http://www.random.org/
https://www.packeta.hu/zbox
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résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 
Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.  

5.2. Továbbá a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 
Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail 
címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen 
vagy azt sértő magatartást tapasztal (különösen csalás), vagy ennek megalapozott 
gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

5.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő 
egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.  

 
6. ADATKEZELÉS 

A Játékosok a személyes adataik kezelésével összefüggésben a Játék Adatkezelési 
Tájékoztatójában érhet el bővebb tájékoztatást. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető az 
alábbi linken https://www.packeta.hu/blog/nyeremenyjatek-az-ecommerce-hungary-konferencian/.  A 
Játékos érintetti jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein érdeklődhet. 

 
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a 
Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk 
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Nyertesek semmilyen 
további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét 
kizárja. 

A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak 
ahhoz, hogy részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat 
minden rendelkezését. 

A Játékszabályzat elérhető a Játék regisztrációs felületén. A Játékos a Játékban való részvétel 
előtt köteles tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás 
elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 

Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező 
felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező 
weboldalán. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. 

Játékszabályzat hatálybalépésének ideje: 2022. 05. 18. 

https://www.packeta.hu/blog/nyeremenyjatek-az-ecommerce-hungary-konferencian/

