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osszekotaszurkolas.telenor.hu szurkolói sálrekord 

promóció 

 
Részvételi feltételek és moderációs szabályok, irányelvek 

 

Szervező: Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; ) 

Moderátor:  Artificial Group Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. I./2.), 

Résztvevő: minden olyan természetes személy, aki 16. életévét betöltötte és Magyarországon 

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és cselekvőképessége az életkorától eltekintve korlátozva 

nincs, valamint helyesen kitöltik a regisztrációs űrlapot és a kiküldött automatikus elektronikus válasz 

üzenetben visszaigazolják regisztrációjukat.  

A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő 2021. május 17-étől  2021. május 30-a 

23:59-ig az osszekotaszurkolas.telenor.hu weboldalon regisztráljon az adataival és maximum 20 

karakter hosszúságú szurkolói üzenetével. 

 

Moderáció 

A szövegek a beküldésétől számított legfeljebb 72 órán belül elbírálásra kerülnek a Moderátor által. 

Amennyiben a Moderátor érvénytelennek ítél egy beküldött szöveget, azt a website-ra nem tölti fel és 

erről értesíti a Résztvevőt. 

Amennyiben a Moderátor érvényesnek ítél egy beküldött szöveget, a beküldésétől számított legfeljebb 

72 órán belül a website-ra feltölti.  

Moderációra vonatkozó alapelvek 

A Promóció szempontjából érvénytelennek minősülnek azok a regisztrációk, amelyek nem felelnek 

meg a felhívásban rögzített feltételeknek, valamint ha  

(i) nyilvánvalóan 16 év alatti személy töltötte fel  
(ii) obszcén szavakat tartalmaznak,  
(iii) szexuális tartalmúak,  
(iv) sértik a jó ízlést,  
(v) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,  
(vi) a Pályázat témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak,  
(vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,  
(viii) reklám értékűek,  
(ix) a Szervező jó hírnevét sértik,  
(x) sértik valamely 3. személy szerzői jogát,  
(xi) egyéb okokból jogsértőek. 

 

Saját szurkolói sál megszerzésére vonatkozó szabályok 

A Résztvevők közül azoknak, akik az első 1600 olyan szöveget beküldik, amelyik feltöltésre kerül, a 

Szervező felajánl egy, a saját üzenetükkel ellátott szurkolói sálat. A saját szurkolói sál átvételének a 

lehetőségéről a Szervező a Résztvevőt elektronikus üzenetben és/vagy telefonhívásban tájékoztatja. 
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A saját sál átvételére legkésőbb 2021. augusztus 18-ig van lehetőség. A Szervező kizárja a felelősségét 

a saját sál átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Résztvevő a megadott 

elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által 

tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel 

során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Promóció során 

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide 

nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos 

gondatlanságával okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért 

való felelősséget. 

 

A saját sál, mint promóciós ajándék nem becserélhető és készpénzre nem váltható. A Résztvevő a 

promóciós ajándékot nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, vagy nyilvánosan az értékesítését nem 

hirdetheti meg. 

 

 
 


