„Circuit Maker” részvételi feltételek
1. A jelen „Circuit Maker” készség alapú nyereményjátékot („Verseny”) a 150 Armley Road,
Leeds, LS12 2QQ Anglia székhelyű Premier Farnell UK Limited, kereskedelmi nevén Farnell
(a továbbiakban a „Szervező”) vállalat szervezi, az alábbi általános feltételek („Feltételek”)
alapján.
2. A Versenyre történő nevezéssel egyidejűleg minden jelentkező (a továbbiakban „Jelentkezők”)
kijelenti, hogy elolvasta, elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a jelen
Feltételeket. A Jelentkezők számára javasolt a Feltételek átolvasása még a Versenyre történő
nevezés előtt, valamint a Feltételek egy példányának kinyomtatása és megőrzése. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a Feltételeket. A módosított Feltételeket a
https://games.farnell.com/hu/home oldalon (a továbbiakban a „Verseny mikrooldala”) tesszük
közzé, és az is a Versenyre történő nevezés feltétele, hogy a Jelentkezők beleegyezzenek
ezeknek az esetleges módosításoknak a betartásába.
3. A Versenyre Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország,
Németország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia,
Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság
területén élő (és a Feltételeknek megfelelő) Jelentkezők nevezhetnek. Azok a Jelentkezők,
akik nem felelnek meg a Feltételek valamely követelményének, illetve nem a fenti
országok/régiók lakosai, nem vehetnek részt a Versenyben.
4. A Versenyre történő nevezés nem jár vásárlási kötelezettséggel.
5. A Feltételekben feltüntetett minden időpont az egyesült királyságbeli időzóna (GMT+1) szerint
értendő.
6. Nem vállalunk felelősséget a különböző okból, beleértve, de nem kizárólagosan, a műszaki
vagy pixelhibákból, illetve a Jelentkező eszközére telepített olyan bővítményekből kifolyólag be
nem érkezett nevezésekért, amelyek akadályozzák az információk kézbesítését vagy
befolyásolják a verseny eredményeit.
7. A verseny időtartama: 2020. december 1. 00:01 (GMT) – 2021. january 22. 23:59 (GMT). Ezen
időtartam (a továbbiakban „Versenykampány”) alatt bármely jogosult Jelentkező részt vehet a
Verseny mikrooldalán közzétett Versenybe való nevezés útján.
8. A Verseny menete:
a. Heti nyeremény: Összesen hét (7) játékhéten keresztül, melyek mindegyike keddtől
hétfőig tart, hat (6) fordulóra kerül majd sor a következő időpontokban.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

1. forduló: 2020. 12. 01.–2020. 12. 07.
2. forduló: 2020. 12. 08.–2020. 12. 14.
3. forduló: 2020. 12. 15.–2020. 12. 28. (2 hét)
4. forduló: 2020. 12. 29.–2021. 01. 04.
5. forduló: 2021. 01. 05.–2021. 01. 11.
6. forduló: 2021. 01. 12.–2021. 01. 22.

Minden egyes fordulóban más játékot kell egy 180 000 milliszekundumra korlátozott
időtartamon belül végigvinni. A heti nyeremény (lásd a 17. pontot) a játékban részt vevő
országonként annak az öt (5) legjobb játékosnak jár, akiknek a leggyorsabban sikerül
a játékot teljesíteniük. Egyazon játékhéten belül egy Jelentkező egynél többször is
játszhat, hogy javítson a versenyidején, mivel a játék lezárultát követően 7 napon belül
határozzák meg a Jelentkezők legjobb heti idejét. Egy Jelentkező nem nyerhet egynél
több heti nyereményt egy fordulón belül, függetlenül attól, hányszor játszik.
A heti nyeremények nyerteseit egy olyan szoftver választja ki, amely megkeresi azt az
öt (5) Jelentkezőt, aki a leggyorsabban teljesítette sikeresen a játékot – a megadott
180 000 milliszekundumos időkereten belül. Az egyes részvételi alkalmakhoz tartozó
pontszámot egy matematikai művelettel határozzák meg, pl. a játék teljesítéséhez
felhasznált milliszekundumokat kivonják a rendelkezésre álló 180 000-ből (így minél

rövidebb idő alatt teljesíti a Jelentkező a feladatot, annál magasabb lesz a pontszáma).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a játékban felhasznált milliszekundumokat a szoftver
automatikusan számolja, függetlenül attól, hogy a Jelentkező képernyőjén mi jelenik
meg.

b. Fődíjak: A „Verseny” végén összesen három fődíjjal jutalmazzák (lásd a 17. pontot)
azokat a Jelentkezőket, aki mind a három fordulót (minden héten 1 fordulót) lejátszotta,
és összesítve a legjobb összpontszámot szerezte meg mind a három fordulóból. A
holtverseny esetén szükséges további intézkedések teljesítésétől függően a fődíjak
nyerteseit a Versenykampány lezárultát követő 14 napon belül állapítják meg. A
győzteseket a három különböző játék során az egyes felhasználóknak adott legjobb
három (3) pontszám összesítése alapján határozzák meg az a) pontban leírtak szerint.
9. HOLTVERSENY: Holtverseny esetén a Jelentkezők e-mailt kapnak arról, hogy becenevük és
hozzáférési kódjuk felhasználásával jelentkezzenek be a Verseny mikrooldalára, és játsszák
újra az 1. fordulós játékot. A magasabb pontszámot elérő Jelentkező kerül ki győztesként.
10. A Versenyre történő nevezéshez a Jelentkezőknek ki kell tölteniük a regisztrációs űrlapot,
amelyen meg kell adniuk a nevüket, családnevüket, telefonszámukat, e-mail-címüket, valamint
a becenevüket, illetve el kell fogadniuk a Farnell adatvédelmi szabályzatát és a Verseny jelen
Feltételeit. A regisztrációs űrlap beküldése után a Jelentkező e-mailben fogja megkapni a
hozzáférési kódját, amellyel bejelentkezhet a verseny mikrooldalára.
11. A Jelentkezőknek be kell tölteniük 18. életévüket.
12. A Jelentkezők csak saját emberi készségeiket, intelligenciájukat és tudásukat felhasználva
vehetnek részt és győzhetnek a Versenyen. Amennyiben a játékhoz automatizált erőforrást,
robotot, számítógépes rendszert vagy hasonló segédeszközt használnak fel (vagy ennek a
gyanúja merül fel), a nevezés elfogadhatatlannak minősül, a Szervezőnek pedig módjában áll
figyelmeztetés nélkül kizárni a Jelentkezőt a díjak elnyeréséből és akár a jövőbeli részvételből
is.
13. Az állami szféra alkalmazottai és (kormányzati) tisztviselők nem vehetnek részt a
nyereményjátékban.
14. A Premier Farnell vállalatcsoport bármely vállalatának alkalmazottai, igazgatói, részvényesei
és azok közvetlen családtagjai (szülők, testvérek, házastársak, élettársak és gyerekek),
továbbá megbízottai és/vagy bármely olyan személy, aki részt vesz a Verseny szervezésében,
nem jogosult a Versenyen való részvételre.
15. Az ideiglenes heti ranglisták mindig a Verseny mikrooldalán lesznek megtekinthetők, ahol a
győzteseket a becenevük alapján teszik közzé. A heti nyeremények és a fődíj nyerteseit a fenti
8. pontban megadott kritériumok alapján választják ki. Amennyiben addigra az esetleges
holtversenyek (lásd a 8.c pontot) kapcsán is döntés születik, minden nyertes Jelentkezőt
kihirdetünk 2021. 02. 01-ig, a heti nyeremények és a fődíj nyerteseinek végleges rangsorát
pedig a Verseny mikrooldalán tesszük közzé. A Szervezők döntése végleges és nem vitatható.
16. A nyertes Jelentkezőket külön e-mailben értesítjük (a Jelentkező által a Versenyre történő
jelentkezéskor megadott e-mail-címen) a győztes megállapítását követő 28 napon belül. A
nyeremény átvételéhez a nyertes Jelentkezőnek a Szervező értesítő e-mailjének beérkezését
követő 28 napon belül meg kell erősítenie annak megérkezését. Amennyiben a nyertes
Jelentkező nem ad választ ezen az időintervallumon belül, úgy értelmezzük, hogy lemondott a
nyereményére való jogosultságáról, és ugyanazon módon megállapítunk egy másik nyertes
Jelentkezőt.
17. A heti nyeremények nyertesei a nyereményüket a Jelentkező által a Versenyre történő
jelentkezéskor megadott e-mail-címen kapott értesítés megerősítését követő 28 napon belül

kapják kézhez (Litvánián kívül minden országra vonatkozik). A heti nyeremények litvániai
nyertesei, illetve a fődíj nyertesei az e-mailben kapott értesítés megerősítését és a postai címük
Szervező számára történő megadását követő 28 napon belül kapják kézhez nyereményüket
postai úton, a versenyben résztvevő országok általános postai szolgáltatásának megfelelően.
18. A Versenyen megnyerhető nyeremények a következők:
Heti nyeremények:
Az öt (5) heti nyereményt heti szinten osztják ki:
Az alábbi utalványok közül egyet a címzett tartózkodási helyétől függően (lásd a táblázatot).
Nyeremény
értéke

Ország

Nyeremény

Ausztria

Amazon (DE) ajándékutalvány (az utalvány az amazon.de oldalon
használható fel)

25 EUR

Belgium

Amazon

25 EUR

Csehország

Alza

700 CZK

Dánia

Amazon

200 DKK

Finnország

Amazon

25 EUR

Franciaorszá
g

Amazon (az utalvány az amazon.fr oldalon használható fel)

25 EUR

Németország

Amazon DE ajándékutalvány (az utalvány az amazon.de oldalon
használható fel)

25 EUR

Magyarorszá
g

eMag

10 000 HUF

Litvánia

Decathlon

35 EUR

Hollandia

Amazon

25 EUR

Lengyelorszá
g

Decathlon ajándékutalvány (az utalvány a decathlon.pl oldalon, illetve a
lengyelországi Decathlon üzletekben használható fel)

150 PLN

Portugália

Amazon

25 EUR

Románia

Emag.ro ajándékutalvány (az utalvány az emag.ro oldalon használható
fel)

100 RON

Szlovákia

Alza

25 EUR

Szlovénia

Mimovrste.com ajándékutalvány (az utalvány a mimovrste.com oldalon
használható fel)

20 EUR

Spanyolorsz
ág

Amazon

25 EUR

Svédország

Decathlon

250 SEK

Svájc

Amazon (DE) ajándékutalvány (az utalvány az amazon.de oldalon
használható fel)

300 CHF

Egyesült
Királyság

Amazon UK ajándékutalvány (az utalvány az amazon.co.uk oldalon
használható fel)

25 GBP

Bulgária

Decathlon

50 BGN

Fődíjak (Három fődíj a Versenyen részt vevő összes győztesre nézve):
1. fődíj: 500 GBP értékű Apple utalvány (vagy ezzel egyenértékű utalvány helyi pénznemben)
2. fődíj: 250 GBP értékű Apple utalvány (vagy ezzel egyenértékű utalvány helyi pénznemben)
3. fődíj: 100 GBP értékű Apple utalvány (vagy ezzel egyenértékű utalvány helyi pénznemben)
18. A nyeremények nem képezik alku tárgyát, nem visszatéríthetők és nem válthatók készpénzre
sem. A Szervező fenntartja a jogot a nyeremények egyenértékű díjakra történő lecserélésére,
valamint előfordulhat, hogy a nyeremények kiosztása időben elhúzódik, vagy helyettük
megfelelő értékű cserenyereményt biztosítanak.
19. A Jelentkezőknek meg kell adniuk postai címüket a Szervezőnek, hogy a Szervező el tudja
küldeni a nyereményt, miután a győztes értesül arról, hogy nyert. A Jelentkező köteles minden
információt a megengedett 28 napon belül megadni.
20. A Szervező fenntartja a jogot a résztvevők jogosultságának ellenőrzésére a nyeremény
(lentebb meghatározva) postázása előtt, és szükség szerint igényt tarthat a személyazonosság
és életkor igazolására. Ha csalás vagy szabálysértés gyanúja merül fel, vagy a Szervező
tudomására jut, hogy a regisztrált személy nem felel meg a Feltételekben meghatározott
részvételi követelményeknek, akkor a Szervező visszatarthatja vagy visszavonhatja a
nyereményt, vagy másik nyertes Jelentkezőt választhat.
21. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint visszavonja vagy módosítsa a
Versenyt, valamint hogy meghosszabbítsa a részvételi időszakot. A Szervező nem vonható
felelősségre a Verseny ily módon történő visszavonásáért vagy módosításáért.
22. A Jelentkezők elfogadják, hogy ők felelősek a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adók,
illetékek és egyéb költségek megfizetéséért.
23. A Jelentkezők nem vehetnek részt a Versenyben, amennyiben részvételükkel a Szervező
és/vagy saját maguk olyan megállapodást sértenének (beleértve többek között a
munkaszerződéseket), amelynek maguk is szerződő felei, vagy ha a részvételük olyan törvény
vagy törvényi erővel bíró rendelkezés vagy előírás megszegését vonná maga után, amely a
Jelentkezőre vagy a Szervezőre vonatkozóan kötelező érvényű. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy kizárja azokat a nevezéseket, amelyek megszegik ezt a feltételt.
24. A Szervező tiszteletben tartja az olyan munkáltatói szabályzatokat, amelyek megtiltják az
alkalmazottaknak, hogy ilyen díjakat elfogadjanak. A nyertes Jelentkezőnek (adott esetben)
írásos engedélyt kell szereznie munkáltató vállalata egy igazgatójától, megerősítve, hogy
átveheti a díjat.
25. A Szervező komolyan veszi a Jelentkezők személyes adatainak védelmét. A Szervező által a
Verseny keretein belül gyűjtött személyes adatok nem értékesíthetők harmadik felek számára,
és kizárólag a jelen Verseny céljaira használhatók fel. Ha a Jelentkező hozzájárult, akkor
személyes adatai felhasználhatók vásárlói kutatásra, üzletfejlesztésre és statisztikai célokra,
illetve a Szervező üzleti szolgáltatásainak és termékeinek e-mailen keresztül történő
promóciójára. További részletekért tekintse meg a Farnell adatvédelmi nyilatkozatát a
következő oldalon: http://hu.farnell.com/privacy-statement. A díj átvételéhez minden egyes
nyertes Jelentkezőnek bele kell egyeznie abba, hogy a díj elnyerése kapcsán közzétehessék
a becenevét.
26. A Szervező nem vállal garanciát a nyereményekre, azokra kizárólag a gyártó vagy a beszállító
által vállalt garancia vonatkozik. Ezennel minden további jótállást és nyilatkozatot határozottan
kizárunk a törvény által megengedett legteljesebb mértékben. Az előző kijelentés általános
jellegének korlátozása nélkül a Szervező ezennel kizár a versenyből, valamint a nyeremény

elfogadásából, használatából, minőségi állapotából, alkalmasságából vagy teljesítményéből
származó minden felelősséget, még ha az a Szervező gondatlanságából fakad is.
27. Jelen Feltételek értelmében a Szervező nem zárja ki az őt terhelő felelősséget a
gondatlanságából származó halálesetekért, személyi sérülésekért és anyagi károkért, az 1987.
évi angol fogyasztóvédelmi törvény II. részének megszegéséért, illetve egyetlen olyan esetben
sem, amely kapcsán a Szervező számára törvénybe ütköző lenne a felelősség kizárása vagy
annak megkísérlése.
28. A jelen Feltételekből vagy azok tárgyából eredő, illetve azzal kapcsolatban felmerülő
valamennyi jogvitára vagy követelésre nézve az angliai törvények tekintendők mérvadónak, és
azokat e törvények szerint kell értelmezni. A Jelentkezők továbbá visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Anglia bíróságai kizárólagos illetékességgel rendelkeznek
a Versenyből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita vagy igény rendezésére.
29. Kérjük, hogy a Versennyel kapcsolatos kérdéseit a következő címre küldje el:
wintergames@farnell.com

