
IKEA BETTER LIVING APP KIHÍVÁSOK SZABÁLYZATA 

“A jobb élet otthon kezdődik” 
 

 

Pontokra úgy tehetsz szert, ha a való életben elvégzett fenntartható tevékenységeid kapcsán 

az Alkalmazásban is bejelölöd az adott tevékenységet. A nagyszerű fényképekért és remek 

hozzászólásokért bónuszpontokat is kaphatsz. Csak a Kihívás időszakában zajló 

tevékenységjelölések számítanak bele a Kihívás teljesítésébe.  

 

Az IKEA munkatársaiból álló zsűri harminc (30) nyertest választ ki a Kihívás végén, akik 

elektronikus ajándékkártyát kapnak egy bizonyos összegben, ami a dokumentum későbbi 

pontján kerül meghatározásra. 

 

A részvételhez csatlakoznod kell a Kihíváshoz. Egy fergeteges versengés igazán jó móka lehet, 

de továbbra sem szabad szem elől tévesztenünk fő célunkat, a fenntarthatóság javítását. 

Játssz sportszerűen és olyan tevékenységeket jelölj be, amelyeket ténylegesen elvégzel a 

Kihívás alatt.  

 

SZERVEZŐ 

IKEA Lakberendezési Kft. (a továbbiakban: „Szervező”), székhely: 1148 Budapest, Örs vezér 

tere 22., adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734. 

 

A KIHÍVÁS IDŐSZAKA 

A jobb élet otthon kezdődik – A mindent eldöntő kihívás (a továbbiakban: „Kihívás”) 

déli 9:00:00-kor kezdődik 2019. május 13-án, és éjjel 11:59:59-kor fejeződik be 2019. május 

22-én (a továbbiakban: „Kihívás időszaka”). 

 

JOGOSULTSÁG 

A Kihívás minden olyan magyar állampolgár számára nyitva áll, aki elmúlt tizennyolc (18) 

éves (a továbbiakban: „Résztvevő”). A Szervezőnél, reklám- és promóciós ügynökségeinél, 

valamint azok anya- és kapcsolt vállalkozásainál (együttesen: „Promóciós felek”) dolgozó 

alkalmazottak nem jogosultak a részvételre.  

 

4. A Kihívásra minden vonatkozó helyi jogszabály és rendelkezés alkalmazandó. A Kihívásban 

való részvétellel a Résztvevő teljes körűen elfogadja a jelen Kihívási szabályokat. 

 

A RÉSZVÉTEL MÓDJA 

Ha részt kívánnak venni a Kihívásban, a Résztvevőknek le kell tölteniük az ingyenes IKEA 

Better Living alkalmazást (a továbbiakban: „Alkalmazás”) a Google Play vagy az Apple 

iTunes áruházból, hogy az Alkalmazás felhasználóneves fiókjának létrehozását követően a 

pontszerzés érdekében részt vehessenek a Kihívásban. Az Apple Inc. nem támogatója a 

Kihívásnak, és semmilyen módon nem érintett benne. A Google LLC nem támogatója a 

Kihívásnak, és semmilyen módon nem érintett benne. A verseny adminisztrációjáért a 

Szervező partnere fog felelni: Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Kft., (székhelye: 1037 

Budapest, Seregély u. 3-5., cégjegyzékszáma  01-09-695849,) (a továbbiakban: 

„Administrator”) 

 

A Szervező bármely jelentkezőt kizárhatja, ha az a Szervező megítélése szerint nem tartja be 

a Kihívás szabályzatainak, céljainak és/vagy irányelveinek előírásait. 

 



DÍJAK 

Összesen harminc (30) díj (a továbbiakban: „Díj”) nyerhető meg, amelyek a következőket 

foglalják magukban: 

 Fődíj – 100 000 Ft elektronikus IKEA kedvezménykártyán öt (5) áll 

rendelkezésre) („Díj”);  

 Második díj – 70 000 Ft elektronikus IKEA kedvezménykártyán tíz (10) áll 

rendelkezésre) („Díj”); 

 Harmadik díj – 50 000 Ft elektronikus IKEA kedvezménykártyán tizenöt (15) áll 

rendelkezésre) („Díj”). 

 

Az adózás a helyi jogszabályoknak megfelelően történik.  

 

A Díjat elektronikus kedvezménykártya formájában küldjük ki a nyertes azon e-mail címére, 

amelyet az Alkalmazásba való bejelentkezéshez is használ, és azt az előírt módon a 

jutalmazott félnek kell átvennie. A Díj nem értékesíthető vagy ruházható át, és készpénzre 

sem váltható. A jelen leírásban kifejezetten nem szereplő, mindennemű költség fedezése 

kizárólag a Díj nyertesét terheli. 

 

A PONTGYŰJTÉS MÓDJA ÉS KÖVETÉSE 

Az Alkalmazásba bejelentkező valamennyi jogosult személy gyűjthet pontokat, ha végrehajt 

bizonyos feladatokat az Alkalmazásban. Pontokra úgy tehetnek szert, ha a való életben 

elvégzett fenntartható tevékenységek kapcsán az Alkalmazásban is bejelölik az adott 

tevékenységet. Csak a Kihívás időszakában zajló tevékenységjelölések számítanak bele a 

Kihívás teljesítésébe. 

 

A kiválasztott tevékenységekhez – az adott tevékenység hatása alapján – bónuszpontok is 

tartoznak. Ezek az Ökológiai bónusz (CO2, hulladék vagy víz megtakarítása) vagy a 

Pénztárcabónusz (pénz megtakarítása) kategóriába tartozhatnak. Időről időre az IKEA 

bónuszpontok kiosztására bizonyos tevékenységek népszerűsítése céljából is sor kerülhet. A 

bónuszpontokat úgy is meg lehet szerezni, ha a résztvevők fényképet vagy feliratot csatolnak 

egy tevékenységhez. 

 

A ranglista valós időben frissül az összesített pontszámokkal. A ranglista segítségével a 

Kihívás valamennyi résztvevője nyomon követheti saját pontjait és előrehaladását a többi 

résztvevőhöz képest. 

 

Ha egy felhasználó túlzott – a normál használat túllépésének tekinthető – mértékben jelöl be 

tevékenységeket, figyelmeztetést vagy kiállítást kap. A kiállítás ideje alatt a felhasználó nem 

tud pontot szerezni a Kihívásban. A kiállítási időszak lejáratát követően a felhasználó 

visszatérhet a normál játékhoz. A kiállítás időtartama minden egyes kiállítás alkalmával nő. 

A visszaeső elkövetők a Szervező belátása szerint, értesítés nélkül végképp eltávolíthatók a 

Kihívásból. A Szervező rendszeres időközönként ellenőrizni fogja a bejelölt tevékenységek 

érvényességét, és fenntartja a jogot az alaptalannak tűnő tevékenységek kizárására.   

 

A DÍJ ELNYERÉSE 

A Kihívás pontszámának kiszámítására a Kihívás aktív napjai során szerzett összpontszám 

alapján kerül sor. Az idő lejártakor a legmagasabb összpontszámmal rendelkező harminc 

(30) Résztvevő minősül Lehetséges nyertesnek. Az IKEA munkatársakból álló szakértői zsűri 

a Lehetséges nyertesek mindegyikét felülvizsgálja, hogy biztosítsa a Kihívás érvényességét.  

 

 



 

A NYERTES VIZSGÁLATA 

A Lehetséges nyertes nem azonos a tényleges nyertessel, és mindaddig nem jogosult vagy 

alkalmas semmilyen díj elnyerésére, amíg a Szervező meg nem vizsgálja a Lehetséges 

nyertest, hogy az teljesíti-e az összes jogosultsági kritériumot, illetve megfelel-e a jelen 

Kihívási szabályoknak és a Kihívás Alkalmazására érvényes felhasználási feltételeknek, 

továbbá a Lehetséges nyertes kitölti és beküldi a Díjigénylési űrlapot. Feltéve, hogy a 

Lehetséges nyertes megfelel a jelen Kihívási szabályokból eredő kötelezettségek 

mindegyikének, és igazolást nyer a jogosultsága, megkapja a díjat. A Díjak arra az e-mail 

címre lesznek kiküldve, amelyet a Lehetséges nyertes az Alkalmazásba való bejelentkezéshez 

is használ. 

 

A nyertes születési nevét, korát és a tartózkodási helyének megfelelő települést a Szervező 

nyilvánosan felhasználhatja. 

 

A nyertes egy megadott e-mail címre kell, hogy küldje a kitöltött és aláírt Díjigénylési 

űrlapokat.  Az aláírt díjigénylési űrlapnak az átvételt követő tizennégy (14) napon belül meg 

kell érkeznie a fentiekben szereplő e-mail címre, ellenkező esetben a díj elvész. A kitöltött 

Díjigénylési űrlap egy példányát ajánlott saját részre is megőrizni.  

 

Ha egy Lehetséges nyertes nem érhető el, vagy nem válaszol az első értesítési kísérletet 

követő 14 napon belül, akkor már nem minősül Lehetséges nyertesnek, a Szervező pedig 

saját belátása szerint meghatároz és 3 napon belül tájékoztat egy Másodlagos lehetséges 

nyertest. Ha a Másodlagos lehetséges nyertes nem érhető el, vagy nem válaszol az első 

értesítési kísérletet követő 14 napon belül, akkor a Szervező fenntartja magának a jogot az 

adott díj visszavonására.   

 

A jogosulatlan forrásokból szerzett, illetve az olvashatatlan, megváltoztatott vagy bármilyen 

módon meghamisított Díjigénylési űrlapok érvénytelenek. 

 

A tényleges nyertesek végleges listájának kihirdetésére 2019. június 26-ig kerül sor. A Díjat 

a nyertes Alkalmazásban megadott e-mail címére küldjük el, és azt az előírt módon a 

jutalmazott félnek kell átvennie. Hacsak az itt leírtak arról kifejezetten másképp nem 

rendelkeznek, a Díj nyertes általi cseréje, átruházása vagy átadása nem engedélyezett. A 

sikeres díjigénylésekről szóló értesítések kiküldése az e-mail címekre 3 héten belül – azaz 

2019. július 17-ig – megtörténik. 

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

Azzal, hogy részt vesz ebben a Kihívásban, minden egyes Résztvevő elfogadja, hogy mentesíti 

a Szervezőt, valamint annak reklám- és promóciós ügynökségét (együttesen: „Mentesített 

felek”), és gondoskodik azok kármentességéről minden olyan követelés és kötelezettség 

esetén (az azokhoz kapcsolódó költségeket és kiadásokat is beleértve), amely bármilyen 

módon az adott Résztvevő Kihívásban való részvételével, vagy bármely díj felhasználásával, 

illetve az azzal való visszaéléssel kapcsolatos vagy abból ered.  
 

A Mentesített felek nem tartoznak felelősséggel: (1) semmilyen jellegű műszaki hibáért, (2) 

semmilyen helytelen vagy pontatlan információért, akár Résztvevők, nyomtatási vagy 

számítástechnikai hibák okozták, akár a Kihíváshoz kapcsolódó vagy általa használt bármely 

berendezés vagy programozás áll a hátterében; (3) a Kihívásba való belépési folyamatot vagy 

a Kihívás bármely részét érintő jogosulatlan emberi beavatkozásért; (4) a Kihívás felügyelete 

vagy a belépések feldolgozása terén fellépő műszaki vagy emberi hibákért; illetve (5) 



semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, amelyet közvetlenül vagy közvetve a 
Résztvevő Kihívásban való részvétele okozhatott. 

 

A KIHÍVÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból és értesítés nélkül 

módosítsa, visszavonja, felfüggessze és/vagy beszüntesse ezt a Kihívást. A Szervező 

fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása alapján kizárja bármely Résztvevőt, aki 

megállapítása szerint megszegte a jelen Kihívási szabályokat.  

 

A Kihívás Alkalmazását érintő bármely kísérlet „a rendszer kijátszására”, illetve minden egyéb 

helytelen viselkedés vagy fellépés (a tiltott tartalmak vagy anyagok közzétételét is beleértve) 

a Kihívásból való kizárást, a Kihívás Alkalmazásából történő eltávolítást, illetve a Kihívásban 

vagy a Kihívás Alkalmazásában való minden további részvétel letiltását eredményezheti, 

többek között bármely közzétett tartalom vagy anyag törlése, valamint az esetlegesen 

összegyűjtött pontok törlése révén. 

 

ADATVÉDELEM  

Az adatvédelmi szabályzatért keresd fel a következő weboldalt:  

https://www.ikea.com/ms/hu_HU/privacy_policy/privacy_policy.html 
 
 

https://www.ikea.com/ms/hu_HU/privacy_policy/privacy_policy.html

