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Az AMC Networks International Central and Northern Europe vállalat, melynek székhelye Budapest
1139, Lomb u. 21 – 25 (továbbiakban „AMC Kft.”) különböző televíziós csatornák tulajdonosa (a
továbbiakban együttesen: „Csatornák”). A Csatornák népszerűsítése keretében az AMC Kft. nézői
hűségklubokat (a továbbiakban: „Klub”) hozott létre. A néző által választott Klubban vagy
Klubokban történő előzetes regisztrációt követően lehetővé teszi a néző számára, hogy az AMC Kft.
által az egyes Csatornák esetében egyénileg vagy harmadik felekkel közösen szervezett
tevékenységeken, eseményeken és promóciókban részt vegyen.
Az AMC Networks International Central and Northern Europe vállalat, melynek székhelye Budapest
1139, Lomb u. 21 – 25 („AMC Kft.”), az 1. pontban leírt televíziós csatornák (a továbbiakban
együttesen: „Csatornák”) médiaszolgáltatójával kötött megállapodás alapján a Csatornák
népszerűsítése keretében nézői hűségklubot (a továbbiakban: „Klub”) hozott létre, amely a néző
által választott Klubban vagy Klubokban történő előzetes regisztrációt követően lehetővé teszi a
néző számára, hogy az AMC Kft. által az egyes Csatornák esetében egyénileg vagy harmadik
felekkel közösen szervezett tevékenységeken, eseményeken és promóciókban részt vegyen.
A klubtagság feltételeinek jelen aktuális változata (a továbbiakban: „Feltételek”) a Hatálybalépés
dátumától visszavonásig érvényes.
1. Klubot indító csatornák.
A Klubba történő regisztráció az alábbi Csatornák bármelyikén megtehető, amelyek területi hatálya
a Klub vonatkozásában a következő:
CSATORNA
Minimax
Sport TV
TV Paprika

•

1. TERÜLET
Magyarország
Magyarország
Magyarország

2. TERÜLET
----------------

A Klub több internetes felületről elérhető (például klub.minimax.hu vagy www.minimax.hu),
hozzáférést biztosítva a konkrét Csatornával vagy Csatornákkal kapcsolatos promóciókhoz.
Nincs akadálya annak, hogy egy személy az érdeklődésének megfelelően akár több
Csatorna vonatkozásában is regisztráljon Klubbokba.

2. A KLUBTAGSÁG FELTÉTELEI
2.1. Tagsági követelmények
Az alábbi követelményeket teljesítő bármely természetes személy tagja lehet a Klubnak:
•
•

Cselekvőképes. Kiskorúak nem regisztrálhatnak a Klubba, ezért a Minimax Klub egyedi
esetében a Klubba való belépésben érdekelt kiskorú szüleinek vagy törvényes képviselőinek
kell regisztrálni;
Minden Klub esetében a fenti 1. pontban meghatározott Területen belül rendelkezik
lakóhellyel;

•

Vonatkozásában nem áll fenn összeférhetetlenség: nem lehetnek klubtagok az AMC Kft.
dolgozói, illetve vér szerinti vagy házassági rokonaik másodfokú rokonságig. Ugyancsak
nem csatlakozhatnak a Klub menedzselésében alvállalkozóként részt vevő vállalatok
alkalmazottai.

2.2. Regisztráció
A Klubba való regisztrációhoz az érintett személynek egyszerűen csak ki kell töltenie a jelentkezési
lapot, amelyet az AMC Kft. különböző módokon – így különösen a Klubok hivatalos weboldalain –
tesz elérhetővé. A regisztráció a közösségi médián keresztül is lehetséges (a továbbiakban a fenti
követelményeket teljesítő, és ezen módokon Klubtagságot igénylő személyek: „Tagok”).
A Klubba történő regisztráció, illetve a tagság fenntartása egyaránt ingyenes, tehát nem szükséges
regisztrációs díjat vagy egyéb időszakos tagsági díjat fizetni.
A Tagok kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg, és felelősek az űrlapon megadott
adatok valódiságáért, pontosságáért és frissítéséért. Erre vonatkozóan az AMC Kft. mentesül
minden felelősség alól bármely hibás, pontatlan vagy hamis adat tekintetében, illetve az adatot
megadó személytől eltérő személy adatai vonatkozásában. Az AMC Kft. valamennyi esetben
fenntartja a jogot a tagság megtagadására vagy egyoldalú visszavonására, amennyiben olyan
sértő, csalárd vagy az alkalmazandó jogszabályokkal egyéb módon ellentétes, vagy harmadik felek
jogait sértő körülmények lépnek fel, amelyek ezt szükségessé teszik. Hasonlóképpen a Tagok is
bármikor jogosultak visszavonni a klubtagságra vonatkozó hozzájárulásukat, valamint
gyakorolhatják az alkalmazandó, személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozások szerinti
jogokat adott esetben, valamint a jogszerűen megalapozott feltételek teljesülése esetén.
A Tagok által, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően megadott személyes adatokat ezen
szabályozásoknak, különösen az AMC Kft. Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeljük.
3. A KLUBTAGSÁG TARTALMA.
3.1. Promóciós kategóriák
Tagságukból kifolyólag a Tagok részt vehetnek az AMC Kft. által kezdeményezett
tevékenységeken, eseményeken és promóciókban, amelyeket az alábbi kategóriákba sorolunk:
Belépési promóció
A Tag csupán a regisztráció tényéből kifolyólag, további lépések megtételének szükségessége
nélkül számos, kizárólag Klubtagok részére elérhető promóciós játékban vehet részt az egyes
Csatornákon, amelyek az AMC Kft. döntése szerinti gyakorisággal kerülnek megrendezésre. Az
ilyen jellegű promóciós játékok egy meghatározott időpontig folynak a vonatkozó Klub Tagjai között.
Különleges promóciók
Hasonlóan, bizonyos események vagy helyzetek alkalmából az érdekelt Tagok vagy a Tagok
bizonyos kategóriái (például, akik egy bizonyos földrajzi területen vannak) egyéb promóciókban is
részt vehetnek, melyekről minden esetben értesítést kapnak. Az ilyen Promóciókban való részvétel
külön regisztrációhoz vagy kifejezett hozzájáruláshoz köthető.
Ebbe a kategóriába tartoznak azok a nyereményjátékok, amelyekhez a meghatározott jogosultsági
feltételek alapján további lépések szükségesek a Tag részéről ahhoz, hogy részt vegyen az adott
nyeremény sorsolásában.

Hűségpromóciók
Az AMC Kft. megszabhatja a részvételt egyéb Promóciókban, vagy díjak közvetlen odaítéléséről
dönthet bizonyos Tagok esetében a klubtagsági idő vagy egyéb egyedi körülmények alapján.
Nem exkluzív Promóciók
Az AMC Kft. „nyitott”, nem kizárólag a Tagoknak szóló promóciókat is szervezhet, ez azonban nem
jelenti azt, hogy a Tagok a megfelelően meghatározott, szükséges feltételek teljesülése esetén nem
vehetnek részt a promóciókban.
(A továbbiakban az előzőleg bemutatott négy típus együttesen: „Promóciók”.)
Az egyértelműség kedvéért adott esetben, amennyiben szükséges, a Tagként történő regisztráció a
Promócióban való részvétel időpontjában is lehetséges.
3.2 A Promóciók reklámozása
Az AMC Kft. a Promóciók megrendezését saját médiacsatornáján keresztül, illetve olyan
médiumokban reklámozza, amelyekben saját vagy szponzorált hellyel rendelkezik (Csatornák,
hivatalos weboldalak, a Csatornák hivatalos profiloldalai a közösségi médiában, együttműködő
partnerek weboldalai stb.).
Hasonlóképpen, a megrendezés reklámozása a Tagok felé történő tájékoztatás formájában is
történhet: e-mailben vagy a Tagok által megadott egyéb kapcsolattartási adatok használatával. Az
AMC Kft. így fog eljárni, különösen a Különleges és Hűségpromóciók vonatkozásában.
3.3 Promóciós szabályok
A Promóciókat minden esetben egyedi működési szabályok határozzák meg, melyeket megfelelő
módon alkalmazunk, közzéteszünk, illetve közlünk a Tagokkal (a továbbiakban: „Promóciós
szabályok”). A Promóciós szabályoknak minden egyes Promóció vonatkozásában meg kell
határozniuk a Promóció feltételeit, a részvétel egyedi követelményeit, a jogosultsági feltételeket, a
díjak odaítélésének és/vagy a díjban való részesülés feltételeit, illetve az adott Promóció esetében
irányadó egyéb szabályokat.
Amennyiben jelen Feltételek és a Promóciós szabályok között ellentmondás áll fenn, a Promóciós
szabályok rendelkezései az irányadók.
3.4. A Promóciókra vonatkozó egyéb feltételek.
Az AMC Kft. a megvalósításra, illetve annak feltételeire vonatkozó minimális kötelezettségvállalás
vagy kötelezettség nélkül, szabadon határozhatja meg a Promóciók megrendezésének időszakait,
számát és gyakoriságát. Hasonlóképpen kizárólagos illetékességébe tartozik a díjakról való
rendelkezés is.
4. AZ EGYES PROMÓCIÓK LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
4.1 Részvétel a Promóciókban
Amennyiben a Tag Promócióban való részvétele a megvalósulás egyedi feltételei szerint sérti az
alkalmazandó szabályozásokat és/vagy harmadik felek jogos követeléseit, az AMC Kft. felelőssége
a Tag adott Promócióból történő kizárására korlátozódik.

4.2 A Tagok által létrehozott tartalmak
Amennyiben a Promócióban való részvétel kifejezetten megköveteli olyan elemek meglétét,
amelyeket a Tag hozott létre (bármilyen típusú grafika, audiovizuális vagy írott jellegű anyag stb., a
továbbiakban: „Tartalom”), továbbá a Promóciós szabályok által meghatározottak sérelme nélkül a
Tag tudomásul veszi, hogy:
•

•

•

•

A Promócióból kizárható bármely olyan Tartalom, amely sérti az alkalmazandó törvényeket,
trágár vagy szókimondó nyelvezetet használ, vagy bármely egyéb módon sérti az erkölcsi
normákat, a közrendet vagy harmadik felek jogait. Különösen nem elfogadható olyan
Tartalom, amely szellemi és/vagy ipari tulajdonhoz fűződő jogokat sérthet, vagy amely
személyek és/vagy csoportok becsületét, magánéletét vagy a róluk alkotott képet, valamint
egészséget veszélyeztető módon tartalmaz személyes képeket, illetve amely szemben áll a
gyermekek jogaival;
A részt vevő Tag biztosítja az AMC Kft. számára a Tartalom hasznosítási jogát, valamint
harmadik felek megbízására vonatkozó kifejezett felhatalmazást ad a Promóciós
szabályokban meghatározott időszakra, illetve feltételek szerint, a Promóció céljai
szempontjából szükséges ideig. Ebből következik, hogy minden részt vevő Tag
kizárólagosan helytáll – teljes mértékben garantálva az AMC Kft. kártalanítását – Tartalma
szerzőségével és eredetiségével kapcsolatban (beleértve annak minden elemét), valamint
arra vonatkozóan, hogy a Tartalom nem sérti harmadik felek jogait;
Amennyiben a Tartalom a Tag vagy harmadik felek személyes képét tartalmazza, a Tag
köteles engedélyt adni a képre vonatkozóan (vagy garantálni, hogy rendelkezik az érintett
harmadik felek engedélyével) a Tartalom használatára a Promóció céljából szükséges ideig,
továbbá, különösen, mivel a megfelelő Csatorna által jelölt márkát társítják a képhez,
amennyiben az promóciós és/vagy reklámcélú használatnak minősül;
A Tagoknak minden esetben garantálniuk kell, hogy a Tartalom Promóció céljából történő
és/vagy a Promóciós szabályok rendelkezéseinek megfelelő használata nem sérti az
alkalmazandó jogszabályokat, illetve harmadik felek jogait.

4.3 A nyertesek kiválasztására vonatkozó szabályok
A nyertesek kiválasztásának kritériumait (azaz az adott díj nyertesét) adott Promóció esetén a
Promóciós szabályok határozzák meg:
•
•
•

Amennyiben a díjat véletlenszerűen ítélik oda, a Promóciós szabályok eltérő rendelkezése
hiányában a sorsolás sogtware segítségével, tanuk jelenlétében történik;
Amennyiben a Promóciós szabályok alapján a nyerteseket érdemek vagy egyéb
szempontok alapján választják ki, az AMC Kft. által kijelölt zsűri döntése
megfellebbezhetetlen;
Amennyiben a nyertesek kiválasztása nyílt közönségszavazással történik, vagy a szavazók
egy bizonyos kategóriáján keresztül, a szavazás határideje és követelményei
meghatározásra kerülnek. A szavazás minden esetben szabályos és átlátható módon
történik.

4.4 Díjak
Az egyes Promóciók nyereményeinek odaítélését, átadását és a nyeeményben való részesülést a
vonatkozó Promóciós szabályok rendelkezései szabályozzák. Minden esetben:
•
•

A nyertes Tag a Promóciós szabályokban leírt módon értesítést kap a nyerés tényéről;
A nyertes Tagnak kifejezetten nyilatkoznia kell a folyamat során elnyert díj elfogadásáról a
Promóciós szabályokban megadott határidőn belül;

•
•
•

•
•
•

Amennyiben az elfogadás megtörténik, a nyertes vezeték- és keresztneve közölhető a a
Klub internetes nyitó oldalán. a Promóció eredményének és ennélfogva a nyerés tényének
ismertetése céljából;
Ellenőrizni kell, hogy a nyertes Tag Klubba történő regisztrációjakor megadott adatok
megfelelnek a valóságnak egy, a törvény által elfogadott dokumentum bemutatásával;
A nyertes Tagokra nézve kötelező a díj elnyerésével kapcsolatos, szükséges formális
követelmények teljesítése, illetve az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés. Az AMC
Kft semmilyen felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha a nyeremény tényleges
átadása meghiúsul az ilyen formalitások teljesítésének hiányából eredően;
Amennyiben a nyeremény természeténél vagy mennyiségénél fogva adóköteles, az
alkalmazandó adókötelezettségnek való megfelelés érdekében az AMC bekéri a nyertes
Tagtól a kötelező dokumentációt;
A nyeremények azonos természetű és/vagy gazdasági értékű nyereménnyel
helyettesíthetők, amennyiben elnyerésükkor nem állnak rendelkezésre;
Nem tartható a nyereményre igény abban az esetben, ha a nyertes Tag inaktivitása vagy
egyéb, az AMC Kft. hatáskörén kívül eső körülmények miatt a tényleges átadás nem
lehetséges a Tag számára az adott Promóció nyereményének elnyeréséről szóló
tájékoztatást követő hat (6) hónapon belül.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK
5.1. A Feltételek elfogadása
A Klubtagsági regisztráció egyúttal a Feltételek és a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat
elfogadását jelenti.
5.2. Értesítések
Az AMC Kft. a Tag – Feltételeknek való megfelelés céljából kötelező – értesítéseit a Tagsági
regisztrációkor megadott módokon és/vagy cím használatával teszi meg. A Klubbal kapcsolatos
értesítések a Tagság érvényességének fennállása alatt nem kereskedelmi célúnak, hanem
tájékoztató jellegűnek minősülnek.
5.3. A Feltételek frissítései.
Az AMC Kft. időről időre felülvizsgálhatja a Feltételeket. Ebben az esetben az AMC Kft. a Feltételek
frissített verziójának új „Hatálybalépési dátummal” ellátott közzétételével, valamint a frissítésről
szóló értesítésen keresztül tájékoztatja a Tagokat. Ezen dátumot követően a klubtagság fenntartása
azt jelenti, hogy a Tag tájékoztatást kapott a Feltételek aktuális verziójával kapcsolatban, kivéve, ha
jelentős változtatások történtek, amely esetben a klubtagságra vonatkozó hozzájárulás megújítása
szükséges. Amennyiben a Tag nem ért egyet az új feltételekkel, visszavonhatja klubtagsági
hozzájárulását és/vagy gyakorolhatja a személyes adatai védelmére vonatkozó jogait az AMC Kft.
felé történő közlés formájában, az Adatvédelmi Szabályzatban leírt eljárás szerint.
5.4. Illetékesség.
A Tag saját akaratából végzi a regisztrációt és mindenkor köteles a helyi, alkalmazandó törvények
betartására az azokban meghatározott mértékben. Az AMC Kft. részben vagy egészben
korlátozhatja a Klubhoz való hozzáférést, az abban történő részvételt, illetve annak elérhetőségét
bármely személy, földrajzi terület vagy illetékesség tekintetében bármikor, illetve olyan esetben, ha
az alkalmazandó jogszabályok szerint erre észszerű oka van.

