
Játsszon velünk mindennap szeptember 12-24. között, 
és nyerje meg a fődíjat, az exkluzív borhétvégét, 

vagy vigye el az 5 db feltöltött borhűtő 
és a 10 db prémium pezsgő egyikét!

A Mediaworks Hungary Zrt. Kvízszabadság nyereményjátékának hivatalos játékszabálya
1.    A nyereményjáték szervezője
 �A�nyereményjáték�(továbbiakban:�játék)�szervezője�a�Mediaworks�Hungary�Zrt.,�
� székhely:�1082�Budapest,�Futó�u.�35–37.�(a�továbbiakban:�szervező).�

2.    A nyereményjátékban részt vevő személyek
 �A�nyereményjátékban�részt�vesz�minden,�Magyarországon�állandó�lakóhellyel�rendelkező�természetes�személy,�aki�

2016.�szeptember�12–24.�közötti�időszakban�a�Népszabadság�napilap�címlapján�elhelyezett�matricákon�található�
kérdésekre�helyes�válaszokat�ad.

� A�játékban�nem�vehetnek�részt�a�Mediaworks�Hungary�Zrt.,�valamint�érdekeltségi�köreibe�tartozó�más�gazdasági��
� társaság,�illetve�a�játék�szervezésében�vagy�lebonyolításában�közreműködő�ügynökség(ek),�ezek�tulajdonosai,�vezető��
� tisztségviselői,�alkalmazottai�és�mindezek�közeli�hozzátartozói�[Ptk.�8:1.�§�(1)�1.].
� A�játékban�nem�vesznek�részt�a�Népszabadság�napilap�digitális�előfizetői�és�a�digitális�lapszám�vásárlói.�A�digitálisan��
� terjesztett�Népszabadságban�nem�találhatók�meg�a�kérdések.

3.    A játék időtartama
 2016. szeptember 12-én 24.00 órától 2016. szeptember 24-én 24.00 óráig tart.

4.    A játék meghirdetésének módja
 �Népszabadság�napilap�és�magazinok,�Népszabadság�Online,�egyéb�országos�napilapok,�heti�és�havi�printmagazinok,�egyéb�

online�felületek�és�kommunikációs�anyagok.�A�hirdetésekben,�kommunikációs�anyagokban�szereplő�képek�csak�illusztrációk.

5.   A játék menete
 �A�nyereményjátékban�való�részvétel�feltétele,�hogy�a�játékos�a�promóció�időtartama�alatt�a�Népszabadság�című�

napilapra�előfizessen�vagy�megvásárolja�a�lapszámokat.
� A�játék�időtartama�alatt�(szeptember�12.�és�24.�között)�megjelenő�példányokra�ragasztott�matricákon�megtalálható��
� kérdésekre�kell�megadni�a�helyes�válaszok�betűjelét�az�erre�a�célra�szolgáló�Válaszadó�lapon.�A�kérdésekre�a�helyes��
� megfejtések�beküldési�határideje�2016.�október�5.,�12.00�óra.�A�megfejtéseket�válaszlapon�kell�beküldeni�� �
� a�1593�Bp.�Pf.:�777.�címre,�vagy�fel�kell�tölteni�a�www.nol.hu/kvizszabadsag�oldalra.�A�nyomtatott�válaszadó�lapot��
� a�játékosok�a�2016.�szeptember�10-i�lapszámban�találják.

6. Nyeremény
  10 db prémium pezsgő, 5 db borcsomag borhűtővel és egy kétszemélyes 3 éjszakás pihenés all inclusive ellátással 

két személy részére egy magyarországi borhotelban. 
� A�nyeremény�készpénzre�nem�váltható,�másra�át�nem�ruházható.�A�nyereményt�a�sorsolást�és�az�adategyeztetést��
� követően�a�szervezők�adják�át�a�nyertes�részére.�A�nyereménnyel�kapcsolatban�felmerülő�adókat�a�szervező�fizeti.

7.  Sorsolás
 A�nyereményjátékban�részt�vevők�közül�2016.�október�6-án�11.00�órakor�kerülnek�kisorsolásra�a�nyertesek�� �
� a�Népszabadság�1082�Budapest,�Futó�u.�35–37.�szám�alatt�található�székhelyén.�A�beküldött�pályázatok�közül��
� nyereményenként�egy�nyertes�kerül�kisorsolásra,�azok�közül,�akik�minden�kérdésre�helyes�választ�adtak.�
� További�egy�pályázó�pótnyertesként�kerül�kisorsolásra,�akik�a�nyertes�helyébe�lépnek�annak�nyereményjátékból��
� történő�kizárása�esetén.��  

8. Közzététel
 A�nyerteseket�a�sorsolás�napjától�számított�5�munkanapon�belül�a�megadott�elérhetőségek�egyikén�értesítjük,�illetve��
� a�nyertesek�nevét�és�az�általuk�megadott�helységnevet�a�Népszabadság�napilapban�közzétesszük.

9. Egyéb 
  A�sorsolásban�részt�vevő�tudomásul�veszi�és�hozzájárul�ahhoz,�hogy�neve�és�egyéb�személyes�adatai�(név,�cím,�

telefonszám,�e-mail�cím,�születési�hely�és�idő,�számlázási�név�és�cím)�a�Mediaworks�cégcsoport�tagjainak�adatbázisaiba�
bekerüljenek,�és�az�adatait�minden�további�ellenszolgáltatás�és�engedélyezés�nélkül�jelen�promóció�lebonyolítására,�
a�nyereménysorsolással�kapcsolatban�–�melyeket�a�résztvevők�a�játékban�való�részvétellel�elfogadnak�–,�valamint�
a�Mediaworks�cégcsoport�saját�marketingtevékenysége�céljából�a�jövőben,�időbeli�korlát�nélkül�felhasználja.�A�
játékszabály�elfogadásával�a�játékosok�által�megadott�adatok�statisztikai�célra�felhasználhatók.�A�résztvevő�adatai�
törlését�a�nyilvántartásból,�valamint�adatai�módosítását�a�következő�címeken�kérheti:�Mediaworks�Hungary�Zrt.,�1082�
Budapest,�Futó�utca�35–37.,�e-mail�cím:�terj@nepszabadsag.hu

� A�játék�résztvevői�az�akcióban�való�részvétellel�minden�külön�jognyilatkozat�nélkül�automatikusan�elfogadják�ezen��
� hivatalos�játékszabályt.�A�játékszabályban�nem�szabályozott�minden�egyéb�kérdésre�a�többszörösen�módosított��
� 2013.�évi�V.�törv.�a�Ptk.�vonatkozó�§-ai�értelemszerűen�irányadóak.

10. Kapcsolat
 A�játék�kapcsán�érdeklődni�lehet�a�(06-40)�510-510-es�telefonszámon�vagy�a�pr@nepszabadsag.hu�e-mail�címen��
� hétköznapokon�9�és�16�óra�között.

A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja.
Budapest,�2016.�augusztus�19.

KVÍZSZABADSÁG OLVASÓI��NYEREMÉNYJÁTÉK

VÁLASZADÓ LAP
Kérjük, őrizze meg!

Népszabadság-előfizetőink�és�vásárlóink�naponta�egy-egy�kvízkérdést�találnak�a�címoldali�
matrica�alatt.�Olvasóink�mindennap�új,�véletlenszerű�kérdést�kapnak,�az�egyes�példányokon�

különböző�témakörökben�más-más�kérdés�található.�A�helyes�válaszok�betűjelét�jelölje�meg�ezen�a�
megoldólapon�vagy�a�játék�végén�töltse�fel�a�www.nol.hu/kvizszabadsag.hu�oldalra.�

Játsszon�velünk,�hogy�részt�vehessen�a�sorsoláson!

Részletes�információk:�nol.hu/kvizszabadsag
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Név:

Postacím:

Irányítószám:                      Település:      

Utca:        Házszám: 

E-mail cím:

Értesítési telefonszám: 

   

Aláírásommal�hozzájárulok,�hogy�nevem�és�egyéb�személyes�adataim�(név,�cím,�telefonszám,�
e-mail�cím)�a�Mediaworks�Hungary�Zrt.,�valamint�a�Mediaworks�cégcsoport�adatbázisaiba�
bekerüljenek,�és�az�adatokat�minden�további�ellenszolgáltatás�és�engedélyezés�nélkül�jelen�
promóció�lebonyolítására,�valamint�saját�marketingtevékenysége�céljából�a�jövőben,�időbeli�
korlát�nélkül,�a�szervező�felhasználja.�A�játékszabály�elfogadásával�a�játékosok�által�megadott�
adatok�statisztikai�célra�felhasználhatók.�A�résztvevő�adatai�törlését�a�nyilvántartásból,�valamint�
adatai�módosítását�a�következő�címeken�kérheti:�Mediaworks Hungary Zrt., 1082 Budapest 
Futó utca 35-37.,�e-mail�cím:�terj@nepszabadsag.hu

A�játék�résztvevői�az�akcióban�való�részvétellel�minden�külön�jognyilatkozat�nélkül�
automatikusan�elfogadják�a�hivatalos�játékszabályt,�amely�a�www.nol.hu/kvizszabadsag.hu 
internetes�oldalon�érhető�el.�

   

    
� � � � � � � ���������Aláírás

A�játék�kizárólag�Népszabadság-előfizetők�és�vásárlók�számára�elérhető.�A�Népszabadság�
címlapján�mindennap�egyedi�kvízkérdéssel�ellátott�matricát�talál.�Olvasóink�más-más�
kérdéseket�találnak�a�matricák�alatt.�Tépje�fel�a�matricát,�és�olvassa�el�aznapi�kérdését!�A helyes 
válasz�betűjelét�jelölje�meg�az�alábbi�listán,�és�a�játék�végén�a�kitöltött�lapot�2016. október 5., 
12.00 óráig�juttassa�el�címünkre: Kvízszabadság, 1593 Bp. Pf.: 777.

2016. szeptember 12.   a)  b)  c) 

2016. szeptember 13.  a)  b)  c)

2016. szeptember 14.  a)  b)  c)

2016. szeptember 15.  a)  b)  c)

2016. szeptember 16.  a)  b)  c)

2016. szeptember 17.  a)  b)  c)

2016. szeptember 19.  a)  b)  c)

2016. szeptember 20.  a)  b)  c)

2016. szeptember 21.  a)  b)  c)

2016. szeptember 22.  a)  b)  c)

2016. szeptember 23.  a)  b)  c)

2016. szeptember 24.  a)  b)  c)

Beküldési határidő: 2016.�október�5.,�12.00�óra
Sorsolás: 2016.�október�6.,�11.00�óra
Beküldési cím: Kvízszabadság,�1593�Bp.�Pf.:�777.�
Online beküldés:�www.nol.hu/kvizszabadsag
Ügyfélszolgálat:�06-40/510-510

Hogyan játszhat?

Játsszon velünk mindennap szeptember 12-24. között, 
és nyerje meg a fődíjat, az exkluzív borhétvégét, 

vagy vigye el az 5 db feltöltött borhűtő 
és a 10 db prémium pezsgő egyikét!
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