„Az én légitársaságom 2017"
felmérés és kapcsolódó nyereményjáték szabályzata
1. Általános információk
„Az én légitársaságom 2017” promóció (http://azenlegitarsasagom.hu, a továbbiakban: weboldal)
szervezői a Weco-Travel Kft. (a repjegy.hu weboldal üzemeltetője) és a Confhotel-Net Kft. (a
travelo.hu oldal üzemeltetője, a továbbiakban: Szervezők).
A nyereményjátékkal egybekötött felmérés keretén belül megválasztásra kerül a 2017 év kedvenc
légitársasága. A felmérés és nyereményjáték időtartama: 2017. augusztus 15. - 2017. december 31.

2. Az felmérés menete
A légitársaságok értékelése a 2017-ban repülős utazáson részt vett felhasználók értékelése alapján
történik.
A légitársaság értékelése során a résztvevőnek meg kell adni a repülőút adatait, valamint értékelnie
kell a járatot üzemeltető légitársaságot több szempont alapján. Ezenkívül, a résztvevőnek lehetősége
van az utazásáról szóló szöveges élménybeszámoló írására is.
A szervezők fenntartják a jogot a beérkezett értékelések valódiságának az ellenőrzésére (utazási
dokumentáció bekérése). A nem valós utazáson alapuló értékelések beküldői a nyereményjátékból és
az értékelésből kizárásra kerülnek!
Egy résztvevő több utazását is értékelheti, de minden repülőút esetén ki kell töltenie az adott út
részletes adatait
A legjobb légitársaság kiválasztása az értékelések összesítésével, az egyes kategóriákra érkezett
pontszámok összegzése alapján történik. Az értékelésen azok a légitársaságok vesznek részt,
amelyekre legalább 30 értékelés érkezik. Az összesített eredményeken kívül az egyes kategóriák
értékei is összesítésre kerülnek.
3. Nyereményjáték
A felméréshez kapcsolódóan a felhasználók nyereményjátékon vehetnek részt.
A nyereményjátékon történő részvétel feltétele
- szöveges élménybeszámoló beküldése az értékelt repülőútról
- az oldalon történő regisztráció.
A résztvevők
- elfogadják, hogy regisztráció a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadást is jelenti, valamint
regisztrációjukkal feliratkoznak a repjegy.hu és a travelo ingyenes hírleveleire.
- hozzájárulnak, hogy a regisztráció során megadott adataikat és megosztott tartalmaikat a Szervezők
– esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés
nélkül a jelen játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, a hatályos jogszabályokban meghatározott módon, piackutatás

és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben, időben és térben korlátlanul felhasználhassák, kezeljék, a
megadott elérhetőségeken üzleti ajánlattal megkeressék.
A Confhotel-Net Kft. megbízásából az adatok feldolgozását a Weco-Travel Kft. végzi. Az adatbázis
harmadik félnek nem kerül átadásra.
Amennyiben a résztvevők a regisztrációt követően adataik további felhasználását meg kívánják
szüntetni, a jatek@wecoonline.hu címre küldött emailben jelezhetik. A nyereményjáték lejárta előtti
adattörlés a sorsolásból való kizárást is jelenti.
A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt. A többszörös regisztrációval rendelkező
vagy nem valós személyes adatokat megadó résztvevőket a Szervezők kizárhatják a játékból. A jelen
szabályzat rendelkezéseinek be nem tartása és/vagy valótlan adatok megadása esetén az érintett
résztvevőket a Szervezők kizárhatják a játékból.
4. Nyeremények és sorsolás
A nyertesek kiválasztása az élménybeszámolókat írók közül véletlenszerű gépi sorsolással történik.
A szavazás lezárását követően az 2017. december 31-ig beérkezett értékelések beküldői között
kisorsolásra kerülnek a játék nyereményei:
-

Belföldi wellness hétvége két fő részére, 2 éjszaka szállás 4*-os szállodában, félpanziós
ellátással,
200 000 Ft értékű repjegy.hu utalvány, mely beváltható a repjegy.hu oldalon történő
repülőjegy foglalásra. Felhasználható a nyertes és a vele egy foglalásban utazók részére. Az
utalvány a kiállítástól követően egy évig érvényes.

A sorsolás helye: a Weco-Travel Kft. központi irodája, 1053 Budapest, Kossuth Lajus u. 7-9.
A nyeremények nem átruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A Szervezők fenntartják a jogot a
nyeremények változtatására.
A sorsolás eredményéről minden játékost e-mailben értesítünk. A nyertesek nevei megtekinthetők
lesznek a weboldalon.
5. Adatvédelem
A Weco-Travel Kft. ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA elérhető:
http://www.repjegy.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
A Confhotel-Net Kft. Adatkezelési szabályzata elérhető:
http://stuff.szallas.travelo.hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf

