
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A „PIMP MY PIPE!” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a FŐTÁV Zrt.. 
(székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., a továbbiakban: “Szervező”). A Játék Szervező által megbízott 
lebonyolítója a MyAd Marketing Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út. 95. 8 ép., a továbbiakban: 
„Lebonyolító”).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet
- minden, 14. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személy,
- aki a Játék időtartama alatt a http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/
vagy www.facebook.com/fotavzrt oldalon a „PIMP MY PIPE!” elnevezésű alkalmazással Játékra jelentkezik és 
megfelel a Játék valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”).
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint Játék szervezésében vagy lebonyolításában 
közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek a Ptk. 685.§ b) pontja szerint 
meghatározott közeli hozzátartozói.
2.3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) és az 
Alkalmazás felhasználási feltételeinek automatikus elfogadását jelenti.

3. A JÁTÉK MENETE, PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

3.1. A Játékban 2014. augusztus 18. 10.00 órától – 2014. szeptember 15. 23.59 óráig beérkezett pályázatok 
vesznek részt.
3.2. A Játékban való részvétel önkéntes.
3.3. A Játékban részt vehet mindenki, aki megfelel a Szabályzat 2.1 pontjának. 
3.3. A Játékos dönthet, hogy Pályázóként vagy Szavazóként vesz részt a Játékban.
3.4. A Játék menete:
a) Játék a http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/ oldalon:
A Játéknak két elérési módja van:
•  http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/
•  www.facebook.com/fotavzrt

Mindkét elérési vonalon a „Pimp My Pipe” Facebook alkalmazás segítségével nyílik lehetőség Szavazóként vagy 
Játékosként részt venni a pályázatban.
Játékosként két módon lehet indulni a versenyen:
•  A Facebook alkalmazáson található rajzolóprogram segítségével elkészíti a Játékos a pályázati anyagát 
(maximum 10 db Pályázat) és az alkalmazásban elmenti.
•  A Facebook alkalmazásban saját, tetszőlegesen választott szoftverével elkészített pályázati anyagát is feltöltheti 
a játékos (maximum 10 db Pályázat) mely felkerül a játékos saját galériájába. A saját terv feltöltése jpg, png vagy 
gif formátumban történhet, minimum 1700 x 660px (szél. : mag.) vagy ebben a méretarányban nagyobb 
felbontású méretben. A Pályázatok közül gyártási okok miatt kizárólag a vektorosan készült Pályázatok vesznek 
részt a Játékban, ennek megfelelően a Pályázatok megvalósítására tekintettel azoknak ai. kiterjesztésű 
dokumentumban is rendelkezésre kell állnia a Játékos részéről, melyet nyertessége esetén a Szervező részére 
meg kell küldeni, a használt színekhez tartozó RAL kódokkal együtt. 

- A Játékosnak lehetősége van, hogy a Pályázatát barátainak, ismerőseinek e-mail üzenetben népszerűsítse, arra 
buzdítva őket, hogy szavazzanak a Pályázatára.
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online nyereményjátékhoz



b) A www.facebook.com/fotavzrt oldalon történő Játék feltétele: 
- a Játékos valódi Facebook profillal rendelkezzen;
-a Facebook profiljáról bejelentkezve „like-olja” a  http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/ 
oldalt;
- a „PIMP MY PIPE!” alkalmazást felvegye, majd az alkalmazás által kért valós adatainak (teljes név, email cím) 
megadásával regisztráljon a Játékba 
- a pályázaton induló Játékos a „PIMP MY PIPE!” alkalmazás segítségével elkészíti Pályázatát és az alkalmazásban 
elmenti. Lehetőség nyílik a tervezendő cső kreatívot saját tetszőleges szoftverrel is elkészíteni, majd ezt követően 
az alkalmazásba feltölteni (a saját terv feltöltése jpg, png vagy gif formátumban történhet, minimum 1700 x 
660px (szél. : mag.) vagy ebben a méretarányban nagyobb felbontású méretben).(A kreatívnak vektoros 
formátumban is rendelkezésre kell állnia,.ai kiterjesztésű formátumban is, melyet nyertessége esetén a Szervező 
részére meg kell küldeni, a használt színekhez tartozó RAL kódokkal együtt.) 

- A Pályázat benyújtásakor a Játékos profiloldalán automatikusan megjelenik a „Én így színesíteném ki a FŐTÁV 
csővezetékét. Szavazz, ha tetszik, vagy próbáld ki te is a csőszínesítést!” szöveg, melyet a Játékos megoszthat 
ismerőseivel és invitálhatja őket, hogy az applikáción keresztül szavazzanak a Pályázatára.
- A Pályázatok bárki számára megtekinthetők a www.facebook.com/fotavzrt oldalon, azonban szavazni rájuk egy 
szavazó által csak egyszer lehet naponta.
3.5. Egy Játékos 10 db Pályázatot küldhet be. Ugyanazon Játékos kizárólag egy felületen töltheti fel Pályázatát 
érvényesen. 
3.6. Fontos, hogy a Játékosok a 3.4. pontba leírt regisztráció során valós adatokat adjanak meg, ugyanis ha a 
valótlan, illetve hiányos vagy téves, esetleg a Játékosok által nem használt adatok esetén a nyereményről nem 
értesülnek, úgy ezért a Szervező és a Lebonyolító, vagy a Játék lebonyolításában a Szervező megbízásából 
résztvevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak.
3.7. A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő 
Pályázatok tölthetők fel, legyen az akár a Játékos eredeti elgondolása, illetve alkotása vagy amelyek használatára 
kizárólagosan jogosult. A nem jogtiszta, illetve szerzői jogokat sértő elemek felhasználásáért a Játékos vállalja a 
felelősséget. A jogsértő, illetve a jelen Szabályzatban foglaltak megsértésével felöltött Pályázatok érvénytelenek 
és a Szervező jogosult az ilyen Pályázatot a Játék oldalairól eltávolítani és az ilyen tartalmat feltöltő Játékost a 
Játékból kizárni. 
3.8. A Szervező a feltöltött Pályázatokat jogosult megvizsgálni és az obszcén tartalmú, jogsértő vagy a 8.1. 
pontban felsoroltaknak nem megfelelő Pályázatokat, illetve az ilyen Pályázatokat beküldő Játékosokat a Játékból 
kizárni. A Szervező és a Lebonyolító a jogsértő tartalmak feltöltésével kapcsolatban mindennemű felelősséget 
kizár. Amennyiben a Játékos által megadott adatok alapján megállapítható, hogy a Játékos olyan Pályázatot 
illetve tartalmat tölt fel, amely feltételezhetően jogsértő, a Szervező dönthet úgy, hogy a Játékost kizárja a 
Játékból.
3.9. A legnépszerűbb Pályázat kiválasztása közönségszavazással történik oly módon, hogy a Pályázatokra a 
www.facebook.com/fotavzrt oldalon bármely Facebook profillal rendelkező személy az oldal like-olását és a 
„PIMP MY PIPE!” alkalmazás felvételét követően szavazhat a Pályázatokra, és szavazata a szavazó profiloldalán 
automatikus bejegyzésként megjelenik.
A legtöbb szavazattal rendelkező Pályázatok (50 db) közül egy szakmai zsűri választja ki a nyertes Pályázatot, 
amelyet beküldő Játékos részesül a 4. pontban meghatározott nyereményben. A nyertes pályaművet valósítják 
meg a FŐTÁV, a Színes Város, a nyertes pályázó. A nyertes műalkotás kerül felfestésre a FŐTÁV csővezetékre.
3.10. Ugyanazon email címről illetve Facebook profilról egyazon Pályázatra naponta csak egyszer lehet szavazni, 
a szavazók azonban több Pályázatra is szavazhatnak. Amennyiben a Szervező megítélése szerint valószínűsíthető, 
hogy valamely szavazat valótlan Facebook profilról illetve email-címről érkezett, úgy a szavazat érvénytelennek 
minősül és az esetlegesen valótlan e-mail címről illetve Facebook profilról szavazatot leadó Játékos a Játékból 
kizárásra kerül.
Amennyiben egy felhaszná¬ló többször is regisztrál és erről a Szervező tudomást szerez, Szervező az összes 
regisztrációt törli, valamint a Játékost a játékból minden tekintetben kizárja. A kizárás ellen fellebbezésnek helye 
nincs, Játékos semmilyen nemű kártérítési igénnyel nem élhet.
Abban az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy nem áll a Játékos/Szavazó mögött valós személy, Szervező a 
Játékost kizárja a pályázatból.
3.11. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha feltöltött Pályázatok 2014. augusztus 18.10.00 órától 
legkésőbb 2014. szeptember 15. 23.59 óráig a rendszer adatbázisában rögzítésre kerültek. A Pályázat beérkezési 
időpontja a szerver belső órája szerinti időpontja. A 2014. szeptember 15. 23.59 óráig be nem érkezett Pályázatok 
nem vehetnek részt a Játékban, így semmilyen jóvátételre nem jogosultak, továbbá a be nem érkezett 
Pályázatokért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
3.12. A Szervező a legjobb ötven Pályázatot 2014. szeptember 30-ig választja ki. A legjobb ötven Pályázatot 
beküldő Játékosok Pályázatuk kiválasztásáról, illetve a nyertes Játékosok nyertesként történő kiválasztásáról az 
általuk megadott elérhetőségeken keresztül értesülnek. A legjobb ötven (50 db) Pályázatot beküldő Játékosok 
nevének megjelölésével a Szervező a www.fotav.hu/pimpmypipe, illetve a www.facebook.com/fotavzrt Facebook 
oldalon teszi közzé.
3.13. Amennyiben a Szervező észleli, hogy egy Pályázat egy korábban benyújtott Pályázattal megegyezik vagy 
ahhoz rendkívül hasonló, úgy kizárólag a korábban benyújtott Pályázat érvényes és a később benyújtott Pályázat 
a Játékból kizárásra kerül. A Szervező a jelen rendelkezésből eredően bármely jogvita esetén mindennemű 
felelősséget kizár. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a beküldött Pályázatokat 
felülbírálni, és indokolt estben akár a Játékosokat kizárni (amennyiben azok a Szabályzatban leírt 
szabályokat megszegik).



4. NYEREMÉNYEK

•  1 helyezett (fődíj) -   MacBook Air 13 hüvelyk, 128GB
•  2. és 3. helyezett (amiről a Bíráló Bizottság szavaz): 1-1 db Apple iPhone 5C 32GB
•  a legnépszerűbb pályázat (összességében a legtöbb like-ot kapó): 1 db Apple iPhone 5C 32GB
•  likeolók között sorsolva: 1 db iPod nano

A győztes Játékos nyereménye után fizetendő nyereményadó a FŐTÁV Zrt.-t terheli.

5. A NYERTESEK, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

5.1. A nyertes Pályázatok kiválasztását követő 15 napon belül a Lebonyolító/Szervező a nyertes Játékosokat a 
regisztráció során megadott elérhetőségük valamelyikén 3 alkalommal értesíti a nyereményről.
5.2. A Lebonyolító/Szervező három alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertes Játékost az általa megadott 
elérhetőségen, a nyeremény átadásának helyszínével és idejével kapcsolatban. Amennyiben a nyertes Játékos 
értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos regisztráció során 
hibás/téves (pl. névelírás, e-mail címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, stb.) adatokat adott meg, 
illetőleg bármilyen okból nem vette át nyereményét, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem 
szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik.
Amennyiben a nyertes Játékos értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a nyereménye átvételéért 
az értesítést követő 15 napon belül nem jelentkezik, vagy a Játékból kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által 
ítélt második legjobb Pályázatot feltöltő Játékos lép.
5.3. A nyertes Játékosnak az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésére, hogy a Szervező megkeresésére 
válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvételére vonatkozó egyeztetés céljából. Amennyiben a nyertes 
Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Szabályzatnak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben 
meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a nyereménytől elesik.
5.4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az 
értesítését követő 30 napon belül sor kerüljön. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn 
belül tudja biztosítani. Ha a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre rendelkezésre álló 
határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően nyereményére 
jogszerűen nem tarthat igényt. A Szervező a határidőn belül nem vállal felelősséget a nyeremény meghatározott 
időpontig történő átadásáért. A Szervező érdekkörében felmerülő késedelem a nyertes Játékos 
terhére nem róható.
5.5. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át. Meghatalmazással lehetőség van a nyertes helyett történő 
nyeremény átvételére. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a 
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes gondnoka jogosult.
5.6. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos nyereményadó 
kötelezettséget a Szervező viseli. A nyereményeket esetlegesen helyettesítő áruval kapcsolatban a Játékosok, 
illetve a szavazók semmilyen követelést nem támaszthatnak a Szervezővel szemben.
5.7. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes Játékosok tekintetében, úgy az illető személy 
nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a 
Szervező részére, a Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, 
illetve visszafizetni.

6. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

6.1. A Játékosok, illetve szavazók (továbbiakban: “Adattulajdonosok”) kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
adataikat a FŐTÁV Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig 
minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége érdekében e-mailben, 
megkeresés céljából a jövőben felhasználhassa. 
Az Adattulajdonos adatait a FŐTÁV Zrt. mint adatkezelő az adatok megadásától számított öt éven keresztül kezeli, 
kivéve, ha az Adattulajdonos adatai törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a Főtáv 
Zrt. további meghatározott ideig kezelje.
6.2. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a FŐTÁV 
Zrt. (székhely: 1116 Budapest,Kalotaszeg u. 31.) Az Adattulajdonos bármikor ingyenesen megtilthatja személyes 
adatainak ilyen célú felhasználását support@webdream.hu e-mail címre, - nevét, e-mail címét és telefonszámát 
tartalmazó - nyilatkozatával.
Az Adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő 
tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelése a 
vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi 
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 
törvény rendelkezéseinek betartásával történik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. 



Az Adattulajdonos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási azonosító kiadása 
folyamatban van.
6.3. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a.) a Játék keretében általuk feltöltött Pályázatot a Szervező térbeli és időbeli korlát nélkül, díjmentesen 
felhasználja, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 
továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással 
kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – 
ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű 
bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is;
b.) a Játék során és amennyiben nyer, akkor a Játékos neve és képmása mindenki számára elérhető módon 
megjelenjen a http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/, illetve a www.facebook.com/fotavzrt 
Facebook oldalon. továbbá nyertessége esetén nevét, képmását, hangfelvételét, valamint Pályázatát a Szervező 
nyilvánosságra hozhatja (az egyéb tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat 
szolgáló audio, foto és video anyagokban). A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról 
kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a 
Szervező saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és 
alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
c.) Szervező ilyen irányú kérése esetén a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteni.

7. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékos a regisztrációval elismeri és nyilatkozik, hogy a Szabályzatnak megfelelő feltöltés keretében a 
Szervező rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, illetve amennyiben a feltöltött tartalom 
egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – így valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy 
szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – annak vagyoni felhasználási jogosultsága 
megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Szervező javára való ingyenes, de nem kizárólagos 
átengedésével a Szervező jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak a Szabályzat 8.2. pontban foglaltak szerinti 
módon történő felhasználására.
7.2. A Játékos a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni 
ellenszolgáltatás nélkül bocsátja Szervező rendelkezésére. A Játékos a tartalmak rendelkezésre bocsátásával 
egyben felhasználási jogot enged a Szervezőnek, melynek keretében a Szervező jogosulttá válik a feltöltött 
tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed 
többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a 
feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide 
értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy 
elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, 
megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

8. FELELŐSSÉG

8.1. A Pályázattal kapcsolatban a Játékos kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve feltöltött felvétel, 
design, kép, illusztráció, rajz, szöveg, leírás, kijelentés, ötlet, anyag, adat, fájl, letöltés vagy bármely információ 
vagy koncepció - teljes mértékben a Játékos eredeti elgondolása, illetve alkotása, továbbá azok használatára 
kizárólagosan jogosult;
- azok a jelen Szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sértik;
- nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést;
- nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót;
- másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan,
   megtévesztő vagy félrevezető információt;
- nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, 
   a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat;
- nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre;
- nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat;
- semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát;
- harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a Játékos által   
   beküldött/feltöltött Pályázatának a jelen Szabályzat szerinti Szervező általi felhasználását.
8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Játékosok valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a 
benyújtott Pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel 
kapcsolatban.
8.3. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget, ha valaki a Pályázatát harmadik személy nevében tölti fel, 
illetve nem a saját nevében regisztrál a Játékra. A Pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból 
fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak, 
írásos jogosulti hozzájárulás hiányában az adott Pályázat érvénytelen.



8.4. Időnként előfordulhat, hogy a http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/, illetve a 
www.facebook.com/fotavzrt Facebook oldal és az azokon elérhető alkalmazások nem használhatók.
Ilyen esetekre a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul 
veszi, hogy a http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/, illetve a www.facebook.com/fotavzrt 
Facebook oldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn kívül 
álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos 
hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező, valamint a Szervező megbízásából a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős a 
Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a 
http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/, illetve a www.facebook.com/fotavzrt Facebook oldalak 
vagy az ott elérhető alkalmazásnak használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindféle 
ebből eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt.
8.5. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre 
nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható 
módon következtek be, ideértve azt az esetet is, amikor a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból 
hiúsul meg vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék határidejét 
meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt megváltoztassa. Ebben az 
esetben a pályázati feltételek változásairól a http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/, illetve a 
www.facebook.com/fotavzrt Facebook oldalakon tájékoztatást nyújt az érintettek számára.
9.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő  jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll 
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden 
esetben a Játékost terheli.
9.3. A hivatalos Szabályzat továbbá a Játékról részletes információk elérhetők a 
http://www.fotav.hu/hireink/kampanyaink/pimpmypipe/, illetve a www.facebook.com/fotavzrt 
Facebook oldalakon.
9.4. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos 
reklamációt nem fogad el.
9.5. A Játékos a Facebook applikáción történő regisztráció esetén a Facebook promóciókra vonatkozó 
szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a Facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal 
(Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen 
kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, 
így a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában, nem támogatja azt. A Szervező továbbá 
kijelenti, hogy a Játékos Regisztrációja keretében folytatott adatszolgáltatás folyamán a Facebook személyes 
adatokat nem kezel.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályt, feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település és 
a kerület megjelölésével) a FŐTÁV Zrt. a sajtó számára közölhesse. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai 
megfelelnek a valóságnak. Ezzel kapcsolatban bármely esetleges felelősség (beleértve kártérítést is) csak és 
kizárólag a Játékost terheli.

Az a Játékos, aki a pályáztatás tisztaságát bármilyen módon megsérti, vagy annak alapos gyanúja felmerül az 
kizárásra kerül.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen 
előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért.

Budapest, 2014. július 23.

FŐTÁV Zrt.
Szervező


