
 

 

TAMRIEL TOGETHER 
HIVATALOS NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYOK 

A RÉSZVÉTELHEZ ÉS A NYEREMÉNYHEZ VÁSÁRLÁS NEM SZÜKSÉGES. A VÁSÁRLÁSOK NEM 
NÖVELIK A NYERÉSI ESÉLYEKET.  ÉRVÉNYTELEN, HA A HELYI TÖRVÉNYEK TILTJÁK.  

A Tamriel Together nyereményjáték (a „Nyereményjáték”) a Bethesda Softworks LLC által szponzorált 
esemény. A Nyereményjátékra vonatkozóan a „Nyereményjáték-csoport” a Szponzorból és az 
Rendezőből áll, a leányvállalataikkal és kapcsolódó vállalkozásaikkal együtt, korlátozás nélkül ideértve az 
anya-, testvér- és fiókvállalataikat, illetve azok tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait és 
egyéb képviselőit.  

KÉRJÜK, OLVASSA EL E HIVATALOS SZABÁLYOKAT ÉS A KAPCSOLÓDÓ ZENIMAX MEDIA 
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, AMELYEK MEGTALÁLHATÓK A 
https://www.zenimax.com/legal_terms OLDALON („SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK”), VALAMINT A 
ZENIMAX MEDIA ONLINE ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁT, AMELY MEGTALÁLHATÓ A 
https://www.zenimax.com/legal_privacy OLDALON (EZEK MINDEGYIKE E HIVATKOZÁS ÚTJÁN A 
JELEN DOKUMENTUM RÉSZÉT KÉPEZI), MIELŐTT RÉSZT VESZ A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN.  A 
NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL ÖN ELFOGADJA A JELEN HIVATALOS 
SZABÁLYOKAT ÉS FELTÉTELEKET, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A KÖTELEZŐ EREJŰ 
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KITÉTELEKET ÉS A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 15. PONTJÁBAN 
TALÁLHATÓ CSOPORTOS KERESETINDÍTÁSRÓL VALÓ LEMONDÁST. 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS TERÜLETI HATÁLYA.   

A Nyereményjáték 2020. szeptember 28-án, 10:00 órakor kezdődik keleti parti idő szerint („ET”) és 2021. 
január 5-án 11:59:59-kor (ET) fejeződik be (a „Sorsolási periódus”).  Kérjük, tekintse meg a világórát az 
időzónák közötti átváltásra vonatkozó információkért.  A Nyereményjáték kezelése az Egyesült Államokban 
történik, és a részvétel a 2. pontban (Jogosultság) felsorolt országokban lakó magánszemélyek számára 
érhető el.   

2. JOGOSULTSÁG.  

Minden résztvevőnek (a) legalább 18 évesnek vagy idősebbnek, illetve a lakóhelye szerinti irányadó jog 
szerint nagykorúnak kell lennie, amelyik az idősebb (Alabama vagy Nebraska lakosainak legalább 19 
évesnek kell lenniük; Mississippi lakosainak legalább 21 évesnek) a jelentkezéskor; (b) érvényes 
személyazonosságot igazoló dokumentummal kell rendelkeznie; és (c) jogszerűen kell tartózkodnia: az 
Egyesült Államok 50 államában vagy Washington D.C. területén, Kanadában (Quebec tartományt kivéve), 
Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, 
Magyarországon, Írországban, Mexikóban, Hollandiában, Új-Zélandon, Norvégiában, az Orosz 
Föderációban, Svédországban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban.  Az összes szövetségi, nemzeti, 
állami, tartományi és helyi jogszabály és előírás alkalmazandó.  Érvénytelen, ahol nem engedélyezett, 
korlátozás alá esik, vagy ahol a Nyereményjáték-csoport jogszabály alapján a tevékenységért köteles lenne 
adót megfizetni.  Nem jogosultak részvételre a Nyereményjáték-csoport tisztségviselői, igazgatói, 
munkavállalói, megbízottjai és képviselői, ezek egyes anya-, leány- vagy kapcsolt vállalatai, ügynökségei, 
a jelen Nyereményjátékhoz kapcsolódó anyagok és szolgáltatások beszállítói és a közvetlen családtagok 
(szülők, testvérek, gyermekek és házastársak a lakóhelyüktől függetlenül) vagy (kapcsolattól függetlenül) 
az ilyen tisztségviselők, igazgatók, munkavállalók, megbízottak és értékesítési képviselők háztartásai (a 
fentiek együttesen: „Jogosultsági kritériumok”). 

3. A RÉSZVÉTEL MÓDJA.   

https://www.zenimax.com/legal_terms
https://www.zenimax.com/legal_privacy
https://www.timeanddate.com/worldclock/


 

 

VÁSÁRLÁS NEM SZÜKSÉGES.  Internet-hozzáférés szükséges, amelynek költségei Önt terhelik.  Az a 
magánszemély, aki megfelel a Jogosultsági kritériumoknak, részt vehet a Nyereményjátékban a 
Nyereményjáték időtartama alatt a két mód egyikén (mindkét mód „Nevezés,” együttesen: „Nevezések”): 

A belépéshez a nyereményjáték időtartama alatt:  

•  Lépjen be a „Tamriel Together” Nyereményjáték weboldalra:  https://woobox.com/2pc9hb;  

• Töltse ki a Nyereményjáték belépési űrlapot;  

• Fogadja el a feltételeket és a Hivatalos nyereményjáték-szabályokat; 

• Jelölje meg, hogy elolvasta és megértette a Szponzor adatvédelmi szabályzatát; 

• Kattintson a „Regisztráció” gombra, a belépési űrlap beküldéséhez. 

A nevezési űrlap beküldésével egy (1) Nevezést kap a Nyereményjátékba, (egyenként „Nevezés,” 
együttesen: „Nevezések”) amellyel esélye van a lenti 6. pontban leírt nyeremény megszerzésére (a 
„Nyeremény” vagy „Nyeremények”), feltéve, hogy megfelel a 2. pontban meghatározott Jogosultsági 
kritériumoknak. Nevezése benyújtásával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen 
hivatalos nyereményjáték-szabályok kötelező erejét. A Nevezésnek meg kell felelnie a fent felsorolt 
Jogosultsági kritériumoknak, ellenkező esetben Nevezése érvénytelen lesz, és azzal nem lesz jogosult 
részvételre a Nyereményjátékban. Legfeljebb személyenként egy (1) Nyereményjátékba való Nevezés 
kapható a Nyereményjáték időtartama alatt.  Bármely személy egy (1) nevezést meghaladó jelentkezése 
kizárásra kerülhet a Nyereményjáték-csoport saját belátása szerint.  A nevezést magának a nevezőnek kell 
benyújtania.  Tilos az automatizált eszközök használata; az automatizált nevezések (korlátozás nélkül 
ideértve bármely robot, szkript, makró vagy más automatizált szolgáltatás használatával benyújtott 
nevezéseket) nem engedélyezettek, és kizárást eredményezhetnek. 
 
A hiányos, sérült, elrontott, tévesen címzett vagy egyéb módon olvashatatlan Nevezések, illetve a 
kapcsolattartási adatok vagy a jelen Hivatalos nyereményjáték-szabályok elfogadása nélküli nevezések 
érvénytelenek, azok nem vesznek rész a Nyereményjátékban.  A Nyereményjáték-csoport fenntartja a 
jogot, hogy kizárja a hamis Nevezéseket és azokat, amelyekről azt gyanítja, hogy hamisak.  Az összes 
beküldött Nevezés a Nyereményjáték-csoport kizárólagos tulajdonává válik, és azokat nem igazolja vagy 
küldi vissza.  A Nyereményjáték-csoportnak az összes Nevezést meg kell kapnia a fent meghatározott 
határidőn belül. 

4. HOGYAN NYERHET?   

2021. január 10-én, vagy egy ehhez közeli időpontban („Sorsolási nap”) véletlenszerű sorsolást tart a 
Nyereményjáték-csoport vagy meghatalmazottja, az összes jogosult olyan Nevezés közül, amelyeket a 3. 
pontban meghatározottak szerint időben megkaptak, hogy az egy (1) Fődíj nyertesét és száznegyvenhat 
(146) további Nyeremény nyertesét kisorsolják a lenti 6. pontban meghatározottak szerint.  A jelen 
Nyereményjáték Nyereményeinek nyerteseként való kiválasztás esélye a Nyereményjáték-csoport által 
időben megkapott nevezések teljes számától függ.  A Nyereményeket véletlenszerű sorsolás útján osztják 
ki, abban földrajzi megkülönböztetés nem játszik szerepet. 

5. A NYEREMÉNY IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI.   

A lehetséges nyertesekként („Lehetséges nyertesek”) kiválasztott nevezők jogosultságát és a jelen 
Hivatalos nyereményjáték-szabályoknak való megfelelését ellenőrizhetjük. A Nyereményjáték-csoport 
megkísérel értesíteni minden Lehetséges nyertest a Sorsolás dátumától számított negyvennyolc (48) órán 
belül a jelentkezés során megadott e-mail-fiókján keresztül. 

A nyertesként való elismerés érdekében minden egyes Lehetséges nyertes köteles lehet:  

(i) a nyertességről való értesítésben megadott határidőn belül kitölteni és visszaküldeni a 
Nyereményjáték-csoportnak (vagy meghatalmazottjának) egy írásbeli nyilatkozatot a 



 

 

jogosultságról (vagy nyilatkozatot és mentesítést), illetve egy nyilvános mentesítési űrlapot 
(együttesen: „Mentesítés”), amelyben mentesíti a Nyereményjáték-csoport a jelen 
Nyereményjátékkal, illetve a Nyeremények elfogadásával, birtoklásával, használatával vagy az 
azokkal való visszaéléssel kapcsolatos felelősség alól, a Lehetséges nyertesek lakóhelye szerinti 
joghatóságok jogszabályai által megengedett legteljesebb mértékig; 

(ii) Ha a jelentkezőt egy 600 USD-t (vagy a Lehetséges nyertes lakóhelye szerinti joghatóság 
jogszabályainak előírásai szerinti más összeget) meghaladó értékű Nyeremény tekintetében 
Lehetséges nyertesnek sorsolják ki, kitölteni az összes adóügyi dokumentációt a Lehetséges 
nyertes lakóhelye szerinti joghatóság jogszabályainak előírásai szerint („Adóügyi 
dokumentáció”), ha vannak ilyenek;  

(iii) Ha a jelentkező Kanadában vagy Belgiumban lakik: bármilyen mechanikai vagy egyéb segítség 
nélkül helyesen megválaszolni egy időben korlátozott matematikai készségvizsgálati kérdést, 
amelyről kölcsönösen kényelmes időben, telefonon gondoskodnak; 

(iv) Nyisson fiókot az The Elder Scrolls ® Online felületén, ha a nevezőnek nincs jelenleg érvényes 
fiókja. 

A Nyereményjáték-csoport minden egyes Lehetséges nyertest legfeljebb két (2) alkalommal kísérel meg 
értesíteni.  Ha a Nyereményjáték-csoport értesítése a címzett megadott címéről címzett ismeretlen 
megjelöléssel visszapattan, a Nyereményjáték-csoport másik lehetséges nyertest választhat az összes 
jogosult nevező közül, anélkül, hogy másodjára is megpróbálná értesíteni a Lehetséges nyertest.  Ha a 
Lehetséges nyertes nem válaszol a Nyereményjáték-csoport vagy megbízottja első kísérletét követő három 
(3) naptári napon belül, a Nyereményjáték-csoport második és utolsó értesítési kísérletet tesz a Lehetséges 
nyertes irányában.  Ha a Nyereményekről vagy a Nyereményről szóló értesítés nem kézbesíthető jelzéssel 
érkezik vissza, a Lehetséges nyertes nem elérhető vagy a Lehetséges nyertes nem reagál a 
Nyereményjáték-csoport vagy annak megbízottja második kísérletétől számított három (3) naptári napon 
belül, a jogosultság igazolás (ha szükséges), a Kiadási dokumentumok, az Adózási dokumentációk (adott 
esetben) vagy más szükséges dokumentáció megfelelő időben történő bemutatásának elmulasztása, a 
készségvizsgálati kérdések helyes megválaszolásának elmulasztása (adott esetben), vagy a Hivatalos 
Nyereményjáték Szabályok egyéb megsértése kizárást, a Nyeremény elvesztését és a Nyereményjáték-
csoport saját belátása szerint másik jogosult résztvevő kiválasztását vonhatja maga után az elvesztett 
Nyeremény vonatkozásában, az összes fennmaradó átvett jogosult Nevező közül találomra kiválasztva, 
aki ugyanolyan módon kizárható.  Ha a nyeremény átadására irányuló három (3) kísérletet követően a 
Nyereményjáték-csoport nem tudja azonosítani a nyertest, a nyeremény nem kerül átadásra.  

6. NYEREMÉNYEK.   

Egy (1) Fődíj és száznegyvenhat (146) egyéb nyeremény érhető el.  A nyeremények a nyertesek részére 
2021. június 1. napja előtt kerülnek kézbesítésre, feltéve, hogy a Lehetséges nyertesek teljes mértékben 
megfeleltek a fenti 5. szekció feltételeinek („A Nyeremény igénylésének feltételei”).  Mennyiségi korlátozás: 
egy (1) Nyeremény jár egy jogosult résztvevőnek – a Nyeremények a lent meghatározott sorrendben 
kerülnek kiosztásra.    

 

• Fődíj.  A Fődíj az alábbiakból tevődik össze, melyek hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke 
(Approximate Retail Value, „ARV”): 0 USD. 

o Házivendég – A Fődíj nyertese egy játékbeli házivendég gyűjthető tartalmat kap, amely a The 
Elder Scrolls Online játékbeli karakterére hasonlít. 

o Szobor – A Fődíj nyertese egy játékbeli szobrot kap, amely a The Elder Scrolls Online játékbeli 
karakterére hasonlít.   

o Játékbeli gyűjthető tárgyak – A Fődíj nyertese egy digitális, játékbeli csomagot kap, melyben 
benne foglaltatik minden házikedvenc, hátas és ház a The Elder Scrolls Online játékból, amely 
a díj kézbesítése pillanatában elérhető a játékban.  

 

• További díjak.  
 



 

 

o Huszonöt (25) díj, amelyben egy digitális, játékbeli csomag található öt (5) The Elder Scrolls® 
Online házi kedvenccel (Anthorbred Avalanche Dog, Mournhold Pack Rat, Vale Fawn, Skald-
Muse Fledgling Gryphon és Wickerfright Banekin). ARV: 0 USD  Az átadott Nyeremények teljes 
ARV-je ebben a kategóriában: 0 USD.  

 
o Huszonöt (25) díj, amelyben egy digitális, játékbeli csomag található öt (5) The Elder Scrolls® 

Online otthonnal (Bastion Sanguinaris, Thieves Oasis, Stillwater Retreat, Proudspire Manor és 
Forgemaster Falls).  ARV: 0 USD  Az átadott Nyeremények teljes ARV-je ebben a 
kategóriában: 0 USD.  

 
o Huszonöt (25) díj, amelyben egy digitális, játékbeli csomag található öt (5) The Elder Scrolls® 

Online hátassal (Yorgrim River Ram, Queen's Claw Senche Raht, Gloomspore Guar, Whiterun 
Mount Charger és Icereach Wicker Steed).  ARV: 0 USD  Az átadott Nyeremények teljes ARV-
je ebben a kategóriában: 0 USD.  

 
o Húsz (20) díj egyenként öt (5) digitális játékbeli Crown ládával, amely felhasználható a The 

Elder Scrolls® Online játékban.  ARV egyenként: 0 USD.  A Nyeremények teljes ARV-je ebben 
a kategóriában: 0 USD. 

 
o Tizenöt (15) díj egyenként tíz (10) digitális játékbeli Crown ládával, amely felhasználható a The 

Elder Scrolls® Online játékban.  ARV egyenként: 0 USD.  A Nyeremények teljes ARV-je ebben 
a kategóriában: 0 USD. 
 

o Tíz (10) díj egyenként tizenöt (15) digitális játékbeli Crown ládával, amely felhasználható a The 
Elder Scrolls® Online játékban.  ARV egyenként: 0 USD.  A Nyeremények teljes ARV-je ebben 
a kategóriában: 0 USD. 

 
o Tíz (10) díj, egyenként 5500 Crown értékben1.  ARV egyenként: 39,99 USD.  A Nyeremények 

teljes ARV-je ebben a kategóriában: 399,90 USD.  
 
o Tíz (10) díj, egyenként egy darab Greymoor™ Collector’s Edition digitális bővítéssel a The 

Elder Scrolls® Online játékhoz.  ARV egyenként: 49,99 USD.  A Nyeremények teljes ARV-je 
ebben a kategóriában: 499,90 USD. 

 
o Három (3) díj, minden digitális, gyűjthető tárggyal, amely elérhető volt a The Elder Scrolls ® 

Online Crown Store felületén a The Elder Scrolls ® Online indulásától a nyereményjáték 
időszak végéig. ARV egyenként: 0 USD.  A Nyeremények teljes ARV-je ebben a kategóriában: 
0 USD. 

 
o Három (3) díj, benne minden letölthető tartalom a The Elder Scrolls® Online játékhoz a 

sorsolás napjáig bezárólag. ARV egyenként: 0 USD.  A Nyeremények teljes ARV-je ebben a 
kategóriában: 0 USD. 

A Nyeremények teljes ARV-je: 899,80 USD  

Az ARV-k helyesek a Hivatalos Nyereményjáték Szabályok közzétételének időpontjában, de ezek 
változhatnak.  Az ARV és a tényleges érték közötti különbség a nyertes számára nem kerül kifizetésre. 

A Nyereményeket csak az ellenőrzött nyerteseknek adják át.  A Nyereményeket átadás szerint kell 
elfogadni, és azok nem helyettesíthetők, nem válthatók át és nem válthatók vissza készpénzre vagy más 
módon; ez alól kivételt képez, hogy a Nyereményjáték-csoport fenntartja a jogot, hogy bármely Nyereményt 
saját belátása szerint kicseréljen egyenlő vagy nagyobb pénzbeli értékű nyereményre, készpénzben vagy 

 
1 A Crown játék közbeni fizetőeszköz, amelyeket testreszabási és kényelmi eszközök vásárlásához lehet 
felhasználni a Crown Store-ban: www.elderscrollsonline.com. 

http://www.elderscrollsonline.com/


 

 

más módon. A Nyereményjáték-csoport nem pótolja az elvesztett vagy ellopott Nyereményeket.  A 
Nyeremények minden részletét, beleértve a modellt, a méretet, a színt stb., a Nyereményjáték-csoport 
határoz meg saját belátása szerint. A jogszabályok által megengedett mértékig a Nyereményjáték-csoport 
semmiféle kijelentést vagy szavatosságvállalást nem tesz a Nyeremények tekintetében.  A fizikai 
Nyeremények kézbesítése a résztvevőknek a nyertesek által a Nyereményjáték-csoport részére a 
nyertesigazolási eljárásban megadott címre történik, a Nyereményjáték-csoport költségén.  Az összes 
digitális Nyereményt elektronikus úton kézbesítik a felhasználó érvényes fiókjába, vagy utalvány 
formájában, amelyet e-mailben küldenek el arra az e-mail-címre, amelyet a digitális Nyeremények nyertesei 
a benyújtott nevezési űrlapokon használtak.  Minden olyan digitális Nyeremény lejár, amelyet a nyertes 
nem használ fel a kézhezvételétől számított három (3) éven belül.  A nyertesek ellenőrzésére irányuló 
eljárás során a digitális Nyeremények lehetséges nyerteseinek jelezniük kell, hogy a digitális Nyereményt 
PC-re, Macre, Stadiára, PS4-re vagy Xbox One konzolra szeretnék megkapni, valamint azt a szervert, ahol 
a The Elder Scrolls® Online játékkal játszani szeretnének.   

A nyertesek felelnek az összes (joghatóságok szerinti szövetségi, állami és helyi) adóért, valamint az itt fel 
nem sorolt minden olyan kiadásért, amelyek bármely Nyeremény elfogadásával és használatával 
kapcsolatosak.  Bármely személy, aki naptári évben 600 dollár vagy azt meghaladó értékű nyereményt 
(vagy a Lehetséges nyertes lakóhelye szerinti joghatóság jogszabályainak előírásai szerinti más összeget) 
szerez a Szponzortól egy naptári éven belül, megkapja az 1099-es IRS nyomtatványt azon naptári év végét 
követően, amelyben a Nyereményeket megszerezte, és e nyomtatvány másolatát be kell nyújtania az 
Egyesült Államok adóhatóságának (Internal Revenue Service, IRS), vagy más olyan adózási nyomtatványt, 
amelyet azon joghatóságban irányadó jogszabályok írnak elő, ahol a nyertes lakik. 

7. SZEMÉLYES ADATOK.   

A Szponzor és annak felhatalmazott megbízottjai gyűjtik, felhasználják, közzéteszik és egyéb módon 
kezelik az Ön által a Nyereményjátékra való jelentkezéskor megadott személyes adatokat a Szponzor 
online Adatvédelmi nyilatkozatában meghatározottak szerint: www.zenimax.com/legal_privacy.htm, és 
különösen a Nyereményjáték adminisztrációja, a Nyeremények megszerzése, a nyilvántartások és a jogi 
kötelezettségeinknek való megfelelés adminisztrációja céljából, minden olyan joghatóságban, ahol a 
Nyereményjáték elérhető.  Azzal, hogy Ön jelentkezik a Nyereményjátékra, megérti és tudomásul veszi, 
hogy személyes adatait ezen és az Online adatvédelmi nyilatkozatunkban meghatározott célokra fogjuk 
felhasználni.  Bizonyos körülmények között Önt megilletik bizonyos jogok a személyes adatai általunk 
történő kezelését illetően (amelyek magukban foglalhatják a hozzáférési, hordozhatósági, helyesbítési, 
törlési, tiltakozási és korlátozási jogokat); a jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatos információkért 
kérjük, olvassa el Online adatvédelmi nyilatkozatunkat vagy keressen meg minket a 
privacy@support.zenimax.com címen.  

Adattovábbítások az Egyesült Államokba. A Nyereményjáték weboldalait és az Ön által megadott 
személyes adatokat (a jelen Nyereményjáték-szabályokban részletezettek szerint) a fent leírt célok 
érdekében az Egyesült Államok szerverein tárolják és kezelik, ahol a Nyereményjáték-csoport található, és 
az Ön által megadott személyes adatok ezért az Egyesült Államok jogszabályai hatálya alá tartozhatnak, 
amelyek esetleg nem biztosítanak ugyanolyan típusú vagy szintű adatvédelmet, mint az Ön országának 
jogszabályai.  Lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a hazai joghatóságán kívülre 
továbbított személyes adatokat megfelelő óvintézkedésekkel védjük az Online adatvédelmi 
nyilatkozatunkban meghatározottak szerint (ezen óvintézkedésekre vagy az adatvédelmi gyakorlatokra 
vonatkozó információk igénylése esetén, kérjük, keressen meg minket az Online adatvédelmi 
nyilatkozatban meghatározottak szerint: www.zenimax.com/legal_privacy.htm).   

Felhasználók az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül: A Nyereményjátékra való 
jelentkezésével Ön érti és elfogadja Online adatvédelmi nyilatkozatunkat.  A Nyeremény elfogadásával 
minden nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjáték-csoport a nevét, a lakóhelye szerinti 
várost/államot/tartományt, a képét, az életrajzi információit, a nyilatkozatait, a hangját és a képmását 
felhasználja minden olyan reklámban és nyilvános anyagban, amelyet a Nyereményjáték-csoport a 
Nyereményjátékkal kapcsolatban folytathat, akár ismert, akár később kifejlesztett bármilyen médiumban 
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vagy formátumban, korlátozás nélkül ideértve a világhálót, bármikor vagy bármennyi alkalommal, időbeli 
korlátozás nélkül, további ellentételezés vagy értesítés nélkül, kivéve, ha azt a jogszabályok tiltják. Az 
összesített és anonimizált Nyereményjáték nyertes információkat a Nyereményjáték-csoport arra is 
felhasználhatja, hogy tájékoztatást adjon a Nyereményjátékról a kiskereskedőinek és forgalmazóinak.  

Felhasználók az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban: A ZeniMax Media Inc. az Ön személyes 
adatainak adatkezelője.  A Nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatai általunk történő kezelésének 
jogalapja (1) az Önnel kötött megállapodásunk teljesítése, ideértve a Nyereményjáték adminisztrációjához 
és a Nyeremény teljesítésének céljaihoz szükséges mértéket (az Általános adatvédelmi rendelet (General 
Data Protection Regulation, „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja); (2) az alkalmazandó 
jogszabályoknak való megfelelés, ideértve a kötelező nyilvántartási követelmények teljesítését, valamint 
az EU-s, a svájci és más jogszabályokból fakadó jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértéket, 
azon joghatóságokban, amelyekben a Nyereményjátékot elérhetővé tesszük (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja); (3) jogszerű üzleti érdekeink (ideértve a Nyereményjáték lebonyolítása promóciós 
célokból és a megfelelő üzleti nyilvántartás vezetése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), és (4) jogi 
igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges mértékig, például a 
Nyereményjátékot érintő perek vagy jogi igények esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).  A 
Nyereményjátékba való jelentkezésével Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a ZeniMax Online 
adatvédelmi nyilatkozatát (www.zenimax.com/legal_privacy.htm), amely elmagyarázza, hogy miként 
kezelik az Ön Nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatait.  Amennyiben nem ad meg bármilyen 
olyan személyes adatot, amely a nevezési űrlapon kötelezőként van megjelölve, nem lesz érvényes a 
Nyereményjátékra való jelentkezése. Személyes adatait mindaddig megőrzik, amire az a Nyereményjáték 
adminisztrációjához szükséges a potenciális nyertesekkel való kapcsolatfelvételhez és a Nyeremények 
kiosztásához, valamint adott esetben a Nyilvánosságra hozatal időtartamára, illetve további időtartamra 
annak biztosítása érdekében, hogy per vagy vita esetén az alkalmazandó elévülési határidőig 
rendelkezésre álljanak, vagy amíg a vonatkozó jogszabályok előírják. 

A Szponzor adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatos további információkért, kérjük, tekintse meg a 
Szponzor Online adatvédelmi nyilatkozatát: www.zenimax.com/legal_privacy.htm.   

8. ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI / FELFÜGGESZTÉSI / MÓDOSÍTÁSI JOG.   

A Nyereményjáték-csoport fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Nyereményjátékot vagy a jelen Hivatalos 
Nyereményjáték Szabályokat részben vagy egészben bármikor és értesítési kötelezettség nélkül 
felfüggessze vagy módosítsa, ha a Nyereményjáték-csoport saját véleménye szerint a Nyereményjáték-
csoporttól független bármilyen tényező bármilyen módon befolyásolja a jelen Hivatalos Nyereményjáték 
Szabályok által megállapított megfelelő magatartás tanúsítását.  A fentiek általános jellegének korlátozása 
nélkül, ha a Nyereményjáték vagy annak bármely része bármilyen jogszerű okból nem képes a tervezett 
módon futni, korlátozás nélkül ideértve a számítógépes vírus által okozott fertőzést, hibákat, manipulációt, 
jogosulatlan beavatkozást, csalást, programozási hibákat, technikai hibákat, járványokat, illetve a Covid-
19 járvány folytatását, amelyek a Nyereményjáték-csoport saját véleménye szerint sértik vagy befolyásolják 
a jelen Nyereményjáték adminisztrációját, biztonságát, pártatlanságát, integritását vagy megfelelő 
magatartását, a Nyereményjáték-csoport saját belátása szerint érvénytelenítheti a gyanús Nevezéseket és: 
(a) megszünteti a Nyereményjátékot vagy annak bármely részét; (b) módosítja vagy felfüggeszti a 
Nyereményjátékot vagy annak bármely részét a károsodás kezelése érdekében, majd folytatja a 
Nyereményjátékot vagy annak megfelelő részét oly módon, amely a legjobban megfelel a jelen Hivatalos 
Nyereményjátékszabályok szellemének; és/vagy (c) a Nyereményt a károsodás idejéig beérkezett, nem 
gyanús Nevezőknek adja, a fentebb tárgyalt nyertes-kiválasztási kritériumokkal összhangban. 

9. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK.  

A Nyeremények megszerzése az itt meghatározott összes követelmény teljesítésétől függ.  Az összes 
Nevezés a Nyereményjáték-csoport tulajdona, ahol ez megengedett, és azok semmilyen esetben sem 
kerülnek visszatérítésre vagy elismerésre.  A tömeges jelentkezések, az automatikus jelentkezések, a 
harmadik felek által benyújtott jelentkezések, valamint a késői, hiányos, csalárd, olvashatatlan, 
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azonosítatlan vagy késleltetett jelentkezések érvénytelenek lesznek.  Minden jelentkezést és 
Nyereményigényt ellenőrizni kell.  A jelentkezés benyújtásának igazolása nem jelenti a kézhezvétel 
igazolását.  A jelentkezők vállalják, hogy betartják a jelen Hivatalos Nyereményjáték-szabályokat.  A 
Nyereményjáték-csoport döntései véglegesek és kötelezőek a jelen Nyereményjátékhoz kapcsolódó 
minden ügyben.  A Nyereményjátékra az összes alkalmazandó joghatóság összes szövetségi, állami, 
tartományi és helyi jogszabálya vonatkozik.  A Nyereményjáték-csoport fenntartja a jogot minden 
tipográfiai, nyomtatási, számítógépes programozási vagy kezelői hiba kijavítására.  A jelen Hivatalos 
Nyereményjáték-szabályok bármely feltételének Nyereményjáték-csoport általi kikényszerítésének 
elmaradása nem jelenti e rendelkezésről való lemondást.  A hivatalos Nyereményjáték-szabályok bármely 
rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti bármely más rendelkezés 
érvényességét vagy végrehajthatóságát.  Ha a Hivatalos Nyereményjáték-szabályok bármely rendelkezése 
érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak bizonyul, akkor a Hivatalos Nyereményjáték 
Szabályzatot akként kell értelmezni, mintha az nem tartalmazná az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
rendelkezést. Ha egy nyertes hamis nyilatkozatot tesz a fent hivatkozott dokumentumokban, akkor a 
nyertes köteles haladéktalanul visszatéríteni a nyereményét vagy annak értékét a Nyereményjáték-csoport 
számára.  A Nyereményjáték-csoport fenntartja a jogot, hogy saját döntése szerint kizárjon minden olyan 
személyt, aki meghamisítja vagy megkísérli meghamisítani a jelentkezési folyamatot, a Nyereményjáték 
működését és/vagy a Nyereményjáték weboldalait vagy alkalmazásait, megszegi a Hivatalos 
Nyereményjáték-szabályokat, megsérti a Fiókkal kapcsolatos felhasználási feltételeket, vagy más 
személyek bosszantására, zaklatására, fenyegetésére vagy bosszantására irányuló szándékkal jár el. 
FIGYELMEZTETÉS: A JELEN NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS BÁRMELY WEBOLDAL VAGY 
ALKALMAZÁS JELENTKEZŐ VAGY MÁS MAGÁNSZEMÉLY ÁLTALI SZÁNDÉKOS KÁROSÍTÁSÁRA 
VAGY A NYEREMÉNYJÁTÉK JOGSZERŰ MŰKÖDÉSÉNEK ALÁÁSÁSÁRA IRÁNYULÓ KÍSÉRLETE 
BÜNTETŐJOGI ÉS POLGÁRI JOGI SZABÁLYOKBA ÜTKÖZIK ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉK-CSOPORT 
FENNTARTJA A JOGOT A FELJELENTÉS MEGTÉTELÉRE ÉS KÁRTÉRÍTÉS KÖVETELÉSÉRE A 
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG.  Amennyiben vita merül fel a 
jelentkezést benyújtó személy személyazonosságát illetően, a jelentkezés benyújtására használt Fiók 
jogosult fióktulajdonosa minősül a jelentkezőnek. A „jogosult fióktulajdonos” a Szponzortól Fiókot kapó 
természetes személy.  A Lehetséges nyertes kötelezhető arra, hogy a jogosult fióktulajdonosi minőségét 
bizonyítékokkal támassza alá. 

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS MENTESÍTÉS.  

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, A JELEN 
NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL A RÉSZTVEVŐK ELFOGADJÁK, HOGY A 
NYEREMÉNYJÁTÉK-CSOPORT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, ÉS A RÉSZTVEVŐK 
KÖTELESEK MENTESÍTENI A NYEREMÉNYJÁTÉK-CSOPORTOT BÁRMELY OLYAN TÍPUSÚ, 
SZEMÉLYEKET VAGY VAGYONTÁRGYAKAT ÉRT SÉRÜLÉSÉRT, KÖVETELÉSÉRT, 
VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY KIADÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGGEL SZEMBEN 
(KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES 
VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKAT), AMELYEK OKA: (A) A JELEN NYEREMÉNYJÁTÉKRA VALÓ 
NEVEZÉS VAGY AZ ABBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, IDEÉRTVE A NYEREMÉNYJÁTÉK WEBOLDALAK 
ELÉRÉSÉT ÉS HASZNÁLATÁT, (B) A SZEMÉLYISÉGI VAGY ADATVÉDELMI JOGOKKAL, 
RÁGALMAZÁSSAL VAGY A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BÁRMELY 
KÖVETELÉS, VAGY (C) BÁRMELY NYEREMÉNY ELFOGADÁSA, BIRTOKLÁSA, HASZNÁLATA VAGY 
AZ AZZAL VALÓ VISSZAÉLÉS.  A NYEREMÉNYJÁTÉK-CSOPORTt NEM FELEL SEMMILYEN 
KÉZBESÍTETLEN E-MAILÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ OLYAN E-MAILEKET, AMELYEK 
ÁTVÉTELE A NYERTES ADATVÉDELMI VAGY LEVÉLSZEMÉT SZŰRŐINEK OLYAN BEÁLLÍTÁSAI 
MIATT MARADT EL, AMELYEK A LEVÉLSZEMÉT VAGY KUKA MAPPÁBA TÉRÍTHETNEK EL 
BÁRMELY ÉRTESÍTÉST VAGY MÁS E-MAILT, IDEÉRTVE A NYERTESSÉGRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTŐ E-
MAILEKET IS.  Egyes joghatóságokban nem engedélyezett a véletlen vagy következményes 
károkért való felelősség kizárása vagy korlátozása, ezért előfordulhat, hogy az ilyen kizárások nem 
vonatkoznak Önre, kérjük, tekintse át a lenti 12. szekciót. 



 

 

A fentiek korlátozása nélkül, de figyelembe véve a lenti 12. pontot, a Nyereményjáték-csoport és a 
Szponzor bármely más ügynöksége, beszállítója vagy vállalkozója nem felelős a következőkért: (a) olyan 
hiányos vagy pontatlan információk, amelyeket a Nyereményjáték weboldal felhasználói, illetve 
Nyereményjátékkal kapcsolatos vagy abban használt berendezés vagy programozás, vagy a 
Nyereményjátékban történő beadványok feldolgozása során felmerülő bármilyen technikai vagy emberi 
hiba okozott; (b) elveszett, megszakadt vagy elérhetetlen hálózat, szerver, szolgáltató, online rendszerek, 
telefonhálózatok vagy telefonvonalak, vagy bármilyen más kapcsolat; (c) a Nevezések ellopása, 
megsemmisítése, elvesztése, illetéktelen elérése vagy megváltoztatása; (d) a telefonhálózatok vagy 
vonalak, számítógépek vagy online számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes 
berendezések, szoftverek bármely hibája, meghibásodása vagy leállása, továbbá vírusok vagy hibák; (e) 
megzavart átvitel vagy téves kommunikáció; (f) a Nyereményjáték-csoporthoz vagy attól érkező e-mailek 
bármilyen okból történő átvételének elmaradása, korlátozás nélkül ideértve a forgalom torlódását az 
interneten vagy bármely weboldalon, illetve ezek kombinációjában, illetve a műszaki inkompatibilitást; (g) 
a felhasználó számítógépes (szoftveres vagy hardver) eszközeinek sérülése, amelyet a jelen 
Nyereményjátékban való részvétel vagy az ahhoz kapcsolódó anyagok letöltése okozott; (h) nyomtatási, 
terjesztési, programozási vagy gyártási hibák, valamint bármilyen emberi, mechanikai, elektronikus vagy 
más egyéb hiba vagy meghibásodás; vagy (i) az itt található műszaki, képi, tipográfiai vagy szerkesztési 
hibák vagy mulasztások. 

11. VITARENDEZÉS.  

A JELEN HIVATALOS SZABÁLYOK RÉSZÉT KÉPEZŐ ONLINE SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 
KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST, VALAMINT CSOPORTOS 
KERESETINDÍTÁSRÓL ÉS ESKÜDTSZÉKRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET 
TARTALMAZNAK, AMELYEK A PROGRAM MINDEN OLYAN RÉSZTVEVŐJÉRE VONATKOZIK, 
AKIKNEK A LAKHELYE AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN („EGT”), SVÁJCON ÉS ÚJ-ZÉLANDON 
KÍVÜL TALÁLHATÓ. EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN NEM MEGENGEDETTEK A FENTI 
KORLÁTOZÁSOK A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK ESETÉN FELMERÜLŐ 
JOGVITÁK, ILLETVE FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK VONATKOZÁSÁBAN, 
EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTIEK NEM VONATKOZNAK ÖNRE - KÉRJÜK, TEKINTSE ÁT 
A LENTI 12. SZEKCIÓT.  A 12. szekcióra figyelemmel, a jelen Hivatalos Nyereményjáték-szabályok 
szerkezetével, érvényességével, értelmezésével és kikényszeríthetőségével, illetve az Ön és a 
Nyereményjáték-csoport Nyereményjátékkal kapcsolatos jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos 
ügyekre és kérdésekre Maryland állam jogszabályai az irányadók és azok alapján értelmezendők 
(Maryland államban vagy más joghatóságban alkalmazandó) olyan jogválasztásra vagy jogütközésre 
vonatkozó szabályok nélkül, amelyek alapján Maryland államtól eltérő joghatóság jogszabályait kellene 
alkalmazni. 

12. KIZÁRÓLAG NEM USA-BELI JOGOSULTAK.   

Országspecifikus megjegyzések: Ha a jelen szabályok bármely rendelkezése érvénytelen lenne egy 
adott ország jogszabályai, szabályai vagy előírásai alapján, akkor az csak a megengedett mértékig 
alkalmazható és Öntől nem vonható meg a saját országa jogszabályai, szabályai vagy előírásai által 
biztosított védelem. A jelen szabályokban szereplő adózásikötelezettség-közzététel mellett, a nyertesek 
kötelesek a lakóhelyük szerinti ország jogszabályai, szabályai és előírásai szerint a jövedelmüket 
bejelenteni és adott esetben az adókat és visszatartásokat befizetni, és az ilyen adók és visszatartások 
megléte és szintje időben változhat.  

 
Az Európai Gazdasági Térség és Svájc esetén: A fenti felelősség korlátozása és kizárása nem 
vonatkozik Önre, de Ön és a Nyereményjáték-csoport megállapodnak abban, hogy: (a) a Nyereményjáték-
csoport nem vállal felelősséget az olyan eseményekért, amelyeket sem a Nyereményjáték-csoport, sem 
annak beszállítói nem tudtak volna előre látni vagy megakadályozni, még akkor sem, ha a Nyereményjáték-
csoport vagy annak beszállítói észszerű gondossággal jártak volna el; és (b) mivel Ön fogyasztó és a 
Nyereményjátékban nem vesz részt semmilyen üzleti tevékenységgel, a Nyereményjáték-csoport nem 
vállal felelősséget semmilyen kereskedelmi vagy üzleti kárért, költségért vagy veszteségért.  A 



 

 

Nyereményjáték-csoport felelősséget vállal Önnel szemben a gondatlanságával okozott haláleset vagy 
személyi sérülés miatt, vagy ha csalárd módon jár el.  A Nyereményjáték-csoport megpróbál minden Önnel 
való nézeteltérést gyorsan és hatékonyan megoldani.  Ha nem elégedett azzal, ahogyan a 
Nyereményjáték-csoport bármilyen nézeteltérést kezel, megállapodhat a Nyereményjáték-csoporttal 
abban, hogy az ügyet választottbíróság elé utalják, de Önt és a Nyereményjáték-csoportot semmi nem 
korlátozza abban, hogy bírósági eljárást kezdeményezzen az országában vagy máshol.  Helyi kötelező 
erejű jogszabályok alkalmazhatók.  A joghatóság és az irányadó jog megválasztása (ideértve az alternatív 
vitarendezést is) nem foszthatja meg Önt attól a védelemtől, amelyet a saját jogszabályai, valamint azok a 
rendelkezések nyújtanak, amelyektől szerződéssel vagy a joghatósága szerinti jogszabályok erejénél fogva 
eltérni nem lehet, illetve amelyeket választottbíróságtól eltérő bíróság vagy fórum érvényesít vagy tart fenn. 
 
Svédországi lakosok esetén:  A fent említett vitarendezési mechanizmusok mellett a fogyasztók 
jogosultak a vitát egy illetékes, alternatív vitarendezési testület elé is utalni. Svédországban ilyen testület a 
Nemzeti Fogyasztói Vitarendezési Testület (ARN) (www.arn.se). A fogyasztók jogosultak a panaszaikat 
beküldeni a Svéd Fogyasztói Ügynökséghez is. 
 
Finnországi lakosok esetén:  A fent említett vitarendezési mechanizmusok mellett a fogyasztók jogosultak 
a vitát egy illetékes, alternatív vitarendezési testület elé is utalni. Finnországban ilyen testület a Fogyasztói 
Vitarendezési Testület (www.kuluttajariita.fi), de a fogyasztók kötelesek megkeresni a Fogyasztói 
Tanácsadói Szolgálatot (www.kuluttajaneuvonta.fi) mielőtt az ügyet a Fogyasztói Vitarendezési Fórum elé 
vinnék.  
 
Hollandiai lakosok esetén: A Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszokat a Szponzor megkeresésével is 
jelenteni lehet a következő címen: info@bethsoft.com.  Ha a jelentkező úgy véli, hogy a panaszát nem 
kezelték megfelelően, panaszt tehet a következő hatóságnál is: Kansspelautoriteit, Postbus 20301, 2500 
EH Den Haag.  
 
Kanada és Belgium esetén: Ha a nyertes kanadai vagy belga, a Nyeremény megnyeréséhez/átvételéhez 
helyesen meg kell válaszolnia egy képességteszt-kérdést.  Kizárólag a nyerteseket terheli a Nyereménnyel 
kapcsolatos összes adó és más teher megfizetése. 
 
Új-Zélandi lakosok esetén: Ha a Nyereményjáték-csoport nem tartja be a Fogyasztói garanciákra 
vonatkozó 1993. évi törvény szerinti kötelezettségeit, felelősek lehetnek bármely olyan veszteségért vagy 
kárért, amely a megfelelőség hiányából ered, amennyiben a veszteség vagy a kár észszerű módon 
előrelátható volt.  A Nyereményjáték-csoport felelős lehet az Ön vagyontárgyaiban keletkezett veszteségért 
vagy kárért is, ha azt a Nyereményjáték-csoport személyzetének vagy munkavállalóinak szándékos 
magatartása vagy súlyos gondatlansága okozta. A jelen bekezdésben leírtaktól eltérően a 
Nyereményjáték-csoport nem felel az Ön irányában olyan veszteségekért, károkért, költségekért, 
aggodalmakért vagy kényelmetlenségekért, amelyet Ön vagy más személy visel el, illetve vagyontárgyban 
esett veszteségért vagy kárért, valamint a szolgáltatás megszakadása miatti veszteségekért, károkért, 
költségekért, aggodalmakért vagy kényelmetlenségekért. A Nyereményjáték-csoport megpróbál minden 
Önnel való nézeteltérést gyorsan és hatékonyan megoldani.  Ha nem elégedett azzal, ahogyan a 
Nyereményjáték-csoport bármilyen nézeteltérést kezel, megállapodhat a Nyereményjáték-csoporttal 
abban, hogy az ügyet választottbíróság elé utalják, de Önt és a Nyereményjáték-csoportot semmi nem 
korlátozza abban, hogy bírósági eljárást kezdeményezzen az országában vagy máshol.  Helyi kötelező 
erejű jogszabályok alkalmazhatók. 

13. NYERTESEK LISTÁJA.  

A jogilag kötelező nyertesek listájának másolatához (a nyertesek listája körülbelül hatvan (60) napon belül 
lesz elérhető Nyereményjáték időtartamának végétől számítva), kérjük, küldje el kérését e-mailen a 
következő címre: winnersrequest@bethesda.net, a tárgysorban: „Tamriel Together Sweepstakes”. A 
kérelmeknek legkésőbb 2021/03/31-ig meg kell érkezniük. KÉRJÜK, SEMMILYEN MÁS TÁRGYBAN NE 
KÜLDJÖN LEVELET ERRE AZ E-MAIL-CÍMRE 

http://www.kuluttajariita.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
mailto:info@bethsoft.com


 

 

14. A SZPONZOR ELÉRHETŐSÉGEI.  

BETHESDA SOFTWORKS LLC 
1370 Piccard Drive  
Rockville, MD 20850 
(301) 926-8300 
info@bethsoft.com 
 
KÉRJÜK, NE KÜLDJÖN HIVATALOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYOKRA VAGY A NYERTESEK 
LISTÁJÁRA VONATKOZÓ JELENTKEZÉSEKET VAGY KÉRÉSEKET. 
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