
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A FiveUP - “Motiváció jobb félévi bizonyítványhoz” nyereményjáték 

hivatalos játékszabályzata 

1. A Játék szervezője 

App Ideas Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Március 15.-e u 16/B, cégjegyzékszám: 09-09-029549, 

adószám: 26277248-2-09), mint Szervező nyereményjátékot hirdet, a tulajdonában lévő FiveUP 

oktatási applikáció előfizetői számára. 

A Játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező látja el. 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 10 év feletti természetes 

személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a Játék részvételi szabályzatát, és 

teljesítik a Játékleírásban foglaltakat. 16 éven aluliak szülői beleegyezéssel játszhatnak. 

(továbbiakban: Játékos) 

3. A Játék időtartama 

A nyereményjáték 2022.01.03.-tól 2022.01.31. 11 óra 59 percig tart. 

4. A Játék menete 

A FiveUP weboldalán, Youtube, Facebook, Instagram oldalán és a hirdetésekben 

nyereményjátékot hirdetünk, ahol a részvevőnek: 

∙ Le kell tölteni a FiveUP applikációt a Google Play Áruházból. 

∙ A regisztráció során meg kell adnia a felhasználónevét, életkorát, e-mail címét, 

kiskorú felhasználó esetében szülői e-mail címet. 

∙ Az alkalmazás letöltése és használata során el kell fogadnia az adatvédelmi 

nyilatkozatot és ÁSZF-et, amit a www.fiveup.hu weboldalon tud elolvasni. 

∙ A sorsolásban való részvételhez meg kell oldania az adott időszakban minimum 

199 feladatot 

∙ Minden további megoldott feladattal növelheti az esélyét a sorsolásban 

(annyiszor szerepel a neve a sorsoláson, ahány feladatot megoldott a 199-en 

felül) 

∙ A játékban az is részt vesz, aki már korábban letöltötte az alkalmazást, 

beregisztrált és előfizetést vásárolt. 

 

A nyereményjátékot a Youtube, a Facebook és az Instagram sem támogatja, nem hagyja jóvá és 

nem kezeli. A Játék nem kapcsolódik ezen oldalakhoz. 

https://fiveup.hu/assets/docs/adatkezelesi_nyilatkozat.pdf?
https://fiveup.hu/assets/docs/adatkezelesi_nyilatkozat.pdf?
https://fiveup.hu/assets/docs/aszf.pdf?
https://www.fiveup.hu/


5. A Nyeremény 

A határidőig a feltételeknek megfelelő Játékosok között kisorsolunk:  

- 1 db Tesla élményvezetést 

- 1 db Samsung Galaxy A02s mobiltelefont 

- 1 db FiveUP logóval ellátott babzsákot  

 

A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményt 

ábrázoló képek minden esetben illusztrációk – a nyeremény egyes jellemzői, részei, színei 

eltérhetnek a képen láthatótól. 

6. A sorsolás időpontja 

2022.02.04.  11:00 

7. A sorsolás menete 

A Játékos elfogadja, hogy a Szervező a Játék lezárultával nyereményenként 1 nyertest és 1 (pót) 

tartaléknyertest sorsol véletlen szám generálásával, egy zárt számítógépes rendszer 

segítségével, mely védett külső beavatkozásoktól. A Játékos a Játékban való részvételével 

elfogadja, hogy a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes 

rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolás nem nyilvános! 

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előtte álló nyertes nem 

jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a 

Játékból. 

A Szervező a nyertest e-mailben fogja értesíteni, akinek a nyeremény elfogadásáról 3 

munkanapon belül e-mailben vissza kell jeleznie a Szervezőnek. A nyertes által megadott 

személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a Szervező 

felelősséget nem vállal. 

A nyeremény átadása a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül történik. 

A nyertes oldalán felállt technikai hibákért, e-mail spambe való érkezéséért nem vállal 

felelősséget. A nyertes felelőssége, hogy az e-mailjeit minden mappában ellenőrizze. A határidő 

lejárta után való jelentkezést már nem tudunk elfogadni, és a tartaléknyertes jogosult a 

nyereményre.  

A nyertes engedélyezi, hogy a nevét és esetlegesen fotóját a Szervező kommunikációs 

csatornáin közzétegye. A sorsolás feltétele legalább 100 aktív beregisztrált előfizetés, ennek 

hiányában a Szervező elhalaszthatja a sorsolást. 

 



8. Személyes adatok kezelése 

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

A nyereményjátékot a Youtube, a Facebook és az Instagram sem támogatja, nem hagyja jóvá és 

nem kezeli. A Játék nem kapcsolódik ezen oldalakhoz. 

9. Adózás és költségek 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos 

költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb 

felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a 

Játékost terhelik. 

10. Kik nem vehetnek részt a Játékban? 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, munkatársai és családtagjai. A Játék Szervezője az 

esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, hamis adatokat, tömegesen generált e-mail címeket, 

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. 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére, 
felfüggesztésére vagy visszavonására. A Játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező 
haladéktalanul értesíti a Játékosokat. A Játékosok ilyen esetben dönthetnek a 
nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

Ha a nyereményjátékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a FiveUP 

facebook oldalán üzenetben vagy a nyeremenyjatek@fiveup.hu email címen kérhető 

tájékoztatás. 

 

Kelt: Debrecen, 2022. 01. 03. 

https://www.facebook.com/fiveup.hu
https://www.facebook.com/fiveup.hu
mailto:nyeremenyjatek@fiveup.hu

