
Vásárolj Jégvarázs termékeket és nyerj! Játék hivatalos Szabályzata 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
 
Az AVON Cosmetics Hungary Kft., mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője 
(székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti út 3., cégjegyzékszám:13-09-075730, adószám 10395510-2-
44, a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. 
életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 3. pontban meghatározott 
személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek 
részt, akik a www.avon.hu weboldalon a játék időszaka alatt egy megrendelésen belül 
legalább 5000 Ft értékben vásárolnak AVON termékeket, és vásárlásuk tartalmaz legalább egy 
darabot a játékban résztvevő  termékek közül. (Játékban résztvevő termékek listáját a 
Játékszabályzat 3. pontja tartalmazza) A vásárló az online rendelését leadhatja regisztrációval 
és regisztráció nélkül is, az email cím és a telefonszám megadása mindkét módnál kötelező. A 
vásárló a feltételeknek megfelelő rendelés leadásával automatikusan részt vesz a 
promócióban és hozzájárul, hogy nyertessége esetén kiértesítsük őt a vásárlás során megadott 
elérhetőségek egyikén.   
A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is adhat le rendelést a fenti feltételekkel, illetve 
egy rendelésen belül is teljesítheti a megadott feltételeket többször. A sorsolásban a Játékos 
annyiszor vesz részt, ahányszor a megadott feltételeket teljesíti. A Játékos rendelésének 
elküldésével  kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési 
feltételeit kimerítően, minden rendelkezésre kiterjedően.  

 
2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZTVEVŐK KORLÁTOZÁSA 

A játékból ki van zárva az AVON Cosmetics Hungary Kft  kapcsolt vállalkozásai valamennyi 
munkavállalója, szerződött partnerei és munkavállalói illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK 

A játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárló legalább egy db jégvarázs terméket 
vásároljon, és a vásárlásának összértéke elérje az 5000 Ft-os értékhatárt. A játékban 
amagyarországi Avon Cosmetics Hungary Kft. által forgalmazott 2019. november 29– 2019. 
december 30. között 5000 Ft értékben vásárolt legalább 1 db Jégvarázs termék – Jégvarázs 
termékek pontos listáját cikkszámmal együtt az alábbi táblázat tartalmazza - és bármilyen 
további AVON termékek vesznek részt.  

A Jégvarázs termékek listája: 

Jégvarázs 2. kölni  

Cikkszám: 01248 

Jégvarázs törölköző  

Cikkszám: 88047 

http://www.avon.hu/


Jégvarázs 2. testpermet  

Cikkszám: 63677 

Jégvarázs poncsó  

Cikkszám: 88062 

Jégvarázs 2. tusfürdő  

Cikkszám: 13433 

Jégvarázs kulacs  

Cikkszám: 88021 

Jégvarázs 2. sampon  

Cikkszám: 10264 

Jégvarázs uzsonnás doboz  

Cikkszám:  88005 

Jégvarázs 2. hajkifésülő spray 

Cikkszám:  01214 

 

A játékban minden Avon termék részt vesz, ami a katalógusban és az Avon Online-on 
megtalálható.  

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
 
4.1. A Játék 2019. november 29. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. december 30. napján 
23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A rendelések beérkezésének határideje 2019. december 30. 23 
óra 59 perc 59 másodperc.  
 
4.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi 
üzleti célú juttatás kisorsolásra kerül a feltételeknek megfelelő rendelést leadott Játékosok 
között. 

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

5.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több rendelést is leadni a www.avon.hu 
felületen. A Játékban kizárólag azok vesznek részt, akik  2019. november 29. és 2019. 
december 30. között megvásárolnak legalább 1 db terméket a promócióban részt vevő 
termékek közül és vásárlásuk végösszege eléri az 5000 Ft-ot.  

5.2. A Játékban csak a  6.1 pontban foglalt feltételeknek megfelelően, sikeres rendelést leadott 
vásárlók vehetnek részt. A megrendelés során fontos, hogy, aki részt szeretne venni a 
Játékban, a vásárlás folyamán kért adatokat hiánytalanul töltse ki, tekintet nélkül arra, hogy a 
megrendelését regisztrációval, vagy regisztráció nélkül szeretné leadni. A Játékszabályzatnak 
megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, 
technikai hiba, stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek 
figyelembe vételre a Játékban. 



6. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS 

 
6.1. A Játék ideje alatt (4. pont) sikeres rendelést leadott Játékosok közül 20 db nyertest 
sorsolunk, akik az alábbi Üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg. 

1. 10 db 50cm magas Olaf plüssfigura 
2. 10 db Jégvarázs 2. ajándékszett. Szett tartalma: 1 db kölni (15ml), 1 db kézkrém (50ml), 

1 db hajzselé (50ml) és 1 db szájfény (7ml). 
 

A nyeremények a promóció lezárását követően kerülnek kisorsolásra az összes beérkezett, a 
promóció feltételeinek megfelelő vásárlás közül.  
 
Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más üzleti célú 
juttatásra nem válthatóak át és másra át nem ruházhatók.  
 
A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények 
átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél illetve harmadik 
személynél felmerülnek. Szervező a jelen Szabályzat szerinti nyeremények kizárólag átadására 
vállal csak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség. 

 
6.2. Sorsolás időpontja 
2020. január 6. A nyertesek a sorsolást követő napon kapnak értesítést a nyerés tényéről 
emailben vagy telefonon. 
 
6.3. Sorsolás módja 
A nyertesek random sorsoló program segítségével kerülnek kisorsolásra a játék ideje alatt 
sikeres, a feltételeknek megfelelő rendelést leadó vásárlók közül. 
 
7. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA 
 
A Játékban egy Játékos a kétféle üzleti juttatásból maximum 1 (egy) darab megnyerésére 
jogosult. 
 

8. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA 
 
8.1. A Szervező a 6.1. pontban megjelölt Üzleti célú juttatások Nyerteseit a Játékosok jelen 
Szabályzat szerinti kiválasztását követően a nyerést követő héten a rendelés során megadott 
e-mail címen vagy telefonszámon értesíti és egyúttal egyeztet az Üzleti célú juttatások 
átvételének részleteiről (hely és időpont). A Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a 
Játékos által a vásárlás során megadott e-mail címre juttatja el. 

8.2. A Szervező a 6.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 30 naptári 
napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott Nyertesnek a Játékos által 
írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a 
Szervező az Üzleti célú juttatás kézbesítését másodjára a Játékos önköltségére tudja csak 



vállalni a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, 
hogy az Üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat/ Magyar Posta érvényes Általános 
Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása 
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú 
juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  

 
8.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos 
részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán 
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő 
Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, és a Játékban résztvevő partnereit 
semmilyen felelősség nem terheli. 
 
8.4. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 
címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 
kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
9. ADÓZÁS 
 
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján 
szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, 
figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény 1. számú mellékletének 
8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül. 

Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további 
semminemű kötelezettség nem terheli. Az üzleti célú juttatások kézbesítésével járó 
futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli a jelen Szabályzat rendelkezései 
szerint. 
 
10. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 
 
A Játékról részletes információk az www.avon.hu/jegvarazs weboldalon érhetők el. A Játékról 
nem teljes körű információk érhetőek el a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken 
keresztül. 
 
A Játékosok a Játékkal és az Üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, 
ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az ugyfel.szolgalat@avon.com 
ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak. 
 
11. ADATVÉDELEM 
 
11.1. Az adatkezelés célja  
 
A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa 
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megadott személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében (nyertesek 
azonosítása, kapcsolatfelvétel és nyeremények feladása / átadása) kezelje. Amennyiben a 
Játékos a rendelés leadása során beleegyezik a marketing célú megkeresések küldésébe, így 
adatait az AVON a nyereményjátéktól függetlenül határozatlan időre tárolhatja és 
felhasználhatja marketing tartalmú megkeresések céljából.  

 
11.2. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul; a Játékban való részvétellel és adatainak 
közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 
rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott 
adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan 
adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után 
 
11.3 Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek 
köre  
 
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult a Szervező. Az adatok megismerésére a 
Szervezőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak. 
 
11.4. Az adatkezelés időtartama  
 
A rendelés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés a nyeremény átadásáig tart. Azon 
nyeremények esetében, ahol a nyeremény beváltása a nyertes azonosításához kötött a 
személyes adatok kezelésére a nyeremény beváltásának napjáig kerül sor. Amennyiben a 
Játékos a vásárlás során, beleegyezik a marketing célú megkeresések küldésébe, a hírlevél 
küldéssel kapcsoltban a személyes adatok kezelésére a hírleveléről történő leiratkozásig vagy 
a hírlevél küldő szolgáltatás megszűnésének napjáig kerül sor. 
 
11.5. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása 
 
A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a 
ugyfel.szolgalat@avon.com e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (2100 Gödöllő, 
Haraszti út 3) postai úton megküldött levelében. A Játékos a hírlevélről bármikor leiratkozhat 
a hírlevélben található linken keresztül.  
 
A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező 
nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen 
kérhetik adataik helyesbítését is. 
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 
szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. 
 
 
11.6. A Játékos megadott személyes adatait, így különösen a Játékos elérhetőségét 
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(telefonszám, e-mail cím) a Szervező, mint adatkezelő továbbítja az alábbi gazdasági társaság 
részére, amennyiben ehhez a Játékos a vásárlás során hozzájárulását megadta: 
 
Szervező: AVON Cosmetics Hungary Kft.  
Hozzájárulás megadása esetén az alábbi adatvédelmi szabályzatot fogadja el:  
https://avononline.avon.hu/adatvedelmi-iranyelv 
 
11.7. Egyéb rendelkezések 
 
Azok, akik a Játékban rendelésük leadásával részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten 
hozzájárulnak ahhoz, hogy  

 
• nyertességük esetén nevüket, fotójukat az AVON online és offline felületein a 

későbbiekben publikálhassa; 
 

• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül. 

 
A Szervező illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle 
felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb 
technikai problémából adódó adatvesztésért. 
 
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a játék weboldalt, illetve az azt működtető szervert 
ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért 
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű 
felelősséget nem vállal. 
 
11.8. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban  
 
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A 
Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az 
adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás 
megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a 
törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén 
bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a 
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a 
Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos 
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a 
Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő 
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén 
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a 

https://avononline.avon.hu/adatvedelmi-iranyelv


sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével 
okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 
adat feltüntetése stb.), az üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy 
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget 
nem vállal, azt kifejezetten kizárja. 
 
A Szervező az üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen 
igényét jogszabályi keretek között az üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával 
szemben érvényesítheti.  
 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 
esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.  

 
Amennyiben a Nyertes a futárszolgálattal/postával megküldött Üzleti célú juttatását nem veszi 
át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 
 
A Szervező kizárja a felelősséget minden, az www.avon.hu/jegvarazs weboldalt, illetve az azt 
működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, 
illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a 
nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező 
semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, 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 
egyoldalú döntése alapján. 
 
Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a 
Játékosok regisztrációjába, a Pályázatok beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását 
eredményezi. 
 
A Btk. 375. § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását 
pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot 
bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve 
egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, 
bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 
szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes Üzleti 
célú juttatás átadása előtt kérelmezi. 
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Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 70 Pályázat, a Szervező fenntartja 
a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át. 
 
A Szervező a nyertes Játékosok névsorát az www.avon.hu/jegvarazs weboldalon hozza 
nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 30 munkanapon belül. A 
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település 
megjelölésével) jelenik meg. 
 
Ha a Játékos az adatok, illetve a rendelés leadása vagy a regisztráció közben bezárja a 
böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, 
abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 
amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés 
esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba 
okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 
 
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a 
jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, 
avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor 
megváltoztathassa. 
 
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése 
irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 
 
A Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy 
hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen 
Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítás tényéről Szervező a Játékosokat az 
www.avon.hu/jegvarazs  oldalon keresztül tájékoztatja. 
 
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel 
kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
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