
Crypto Drinks  “Gyűjtsd össze mindet”
promóció szabályzata

1. A promóció szervezője és lebonyolítója
Kendefi Attila (E.V.)
- Székhely:1033 Budapest Búza utca 14. 9/47., Nyilvántartási száma: 57867656,
Adószám: 59821698-2-41,
E-mail cím: kendefi@icloud.com
Telefonszám:+36 70 8668 757

2. Részvételi jogosultság:
A Lebonyolító által szervezett Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött
cselekvőképes, természetes személy, aki legalább 1 (egy) alkalommal egyszerre legalább 1
(egy) darab terméket vásárol és a https://cryptodrinks.hu weboldalon a regisztrációt elvégzi,
hozzájárulását adja az adatkezeléshez, majd a https://cryptodrinks.hu/kodbevaltas/ oldalon,
a terméken található fólia belső felületén lévő kódot beírja.
a továbbiakban fentiek együttesen „kódbeváltó”

3. A “Gyűjtsd össze mindet” promóció időtartama:
A regisztráció és a kódbeváltás visszavonásig érvényes.

4. A promóció leírása/menete:
Ahhoz, hogy a garantált ajándékok egyikét megszerezd, nem kell mást tenni, mint vásárolni
legalább 1 darab Crypto Drinks Energiaitalt, majd a külső fóliát levéve, annak belső felületén
található kódot beváltani a https://cryptodrinks.hu/ weboldalon. A fólián található kódok
mindegyike egyedi, ennek köszönhetően azokat csak egy alkalommal lehet beváltani.
Amennyiben már beváltott kódot próbál a kódbeváltó beváltani/aktiválni, úgy hibaüzenetet
fog kapni, ajándékot nem.

5.   Regisztráció és Kódbeváltás

a. Regisztráció
A kód beváltását megelőzően egy regisztrációra van szükség, amely során a következő
személyes adatok megadása szükséges:

● e-mail cím,
● keresztnév
● családnév
● felhasználónév
● jelszó

A Regisztrációt követően a regisztráló részére az általa megadott e-mail címre
visszaigazoló e-mailt küld a Lebonyolító, melyben a megadott linkre kattintva
tudja elfogadni az adatkezelési tájékoztatót, a szabályzatot és véglegesíteni
tudja a regisztrációt.

Felhasználói profil



A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Érintett Felhasználói profilját, amely az
alábbi adatokat tartalmazza:

● a regisztráció során megadott e-mail cím
● a regisztráció során megadott jelszó
● a regisztráció során megadott név (kereszt és vezetéknév)

A Felhasználói profilban opcionálisan megadhatóak az alábbi adatok:
● telefonszám
● cím ( ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám)

b. Kódbeváltás
A https://cryptodrinks.hu/kodbevaltas/ oldalon nyílik lehetőség a kód beváltására, az alábbi
adatok beírása mellett:

● név (kereszt és vezetéknév)
● e-mail cím
● kód

A ‘Submit’ gomb megnyomását követően a kódbeváltó azonnali üzenetet kap az ajándékáról
a weboldal beváltó kódbeváltó felületén, továbbá, a megadott e-mail címen is értesítést kap.

6.   Promóciós Ajándékok:

Az első 10 000 darabos AB szériában az alábbi darabszámú és értékű garantált
kriptovaluták, NFT-k és ajándékok, találhatóak meg és kerülnek kiosztásra azzal, hogy a ki
nem osztott/be nem váltott kódok mögötti ajándékok a Lebonyolító tulajdonában maradnak.
Az Ajándékok készpénzre nem válthatók.

A Lebonyolító az itt felsorolt Ajándékokon túl további ajándékokat nem oszt ki.

Darabszám Crypto ajándék extra ajándék

190 db 250 BVC token
170 db 300 BVC token
160 db 400 BVC token
100 db 800 BVC token
50 db 2500 BVC token
50 db 1500 BVC token
30 db 3500 BVC token
60 db 250 BVC token 1 db okos névjegykártya
50 db 300 BVC token 1 db okos névjegykártya
40 db 400 BVC token 1 db okos névjegykártya

1048 db 400 Crypto Drinks token
1031 db 350 Crypto Drinks token
1007 db 500 Crypto Drinks token
564 db 600 Crypto Drinks token
363 db 800 Crypto Drinks token
282 db 1000 Crypto Drinks token
242 db 1500 Crypto Drinks token



217 db 1250 Crypto Drinks token
80 db 5000 Crypto Drinks token
80 db 3000 Crypto Drinks token
40 db 7500 Crypto Drinks token
40 db 6500 Crypto Drinks token

322 db 9000 FRTC token
322 db 7000 FRTC token
322 db 6000 FRTC token
242 db 11000 FRTC token
161 db 14000 FRTC token
80 db 35000 FRTC token
80 db 17000 FRTC token
40 db 80000 FRTC token
40 db 70000 FRTC token
40 db 55000 FRTC token

553 db 1%  Treasury NFT
200 db 2%  Treasury NFT
100 db 3%  Treasury NFT

4 db Musiverse NFT

30 db 175 LiveGreen Coin token
40 db 150 LiveGreen Coin token
50 db 115 LiveGreen Coin token
80 db 70 LiveGreen Coin token
100 db 35 LiveGreen Coin token
200 db 19 LiveGreen Coin token
300 db 14 LiveGreen Coin token

30 db 100 VizslaSwap token
40 db 90 VizslaSwap token
50 db 70 VizslaSwap token
80 db 40 VizslaSwap token
100 db 20 VizslaSwap token
200 db 11 VizslaSwap token
300 db 8 VizslaSwap token

AB széria: https://tinyurl.hu/7aKV

7. Nyeremények átvétele

A kódbeváltást követően, az ajándékokat folyamatosan küldjük ki a regisztrált tárcákra,
azonban a járulékos költségek csökkentésének érdekében legalább 3 BUSD-nek megfelelő
értéket kell gyűjtened egy adott tokenből ahhoz, hogy kiutaljuk a kripto értékeket.

https://tinyurl.hu/7aKV


Az ajándék tokenek és/vagy NFT-k kiutalásához elengedhetetlen, hogy a kódbeváltó
rendelkezzen egy a felsorolásban megnevezett kripto érték fogadására alkalmas
elektronikus tárcával (wallett address)

Abban az esetben, ha egy adott kripoértékből legalább 3 BUSD értéket összegyűjtött a
kódbeváltó, a megadott e-mail címére kap értesítést, melyben felhívjuk a figyelmét arra,
hogy készítse el az elektronikus tárcát és a regisztrációs profiljában rögzítse a wallet
address pontos címét. Ennek teljesülését követően a rögzített wallett address címre kerül
kiküldésre az addig összegyűjtött ajándék. Bizonyos ajándékok kiküldéséhez postai cím
megadása szükséges, melyet a felhasználói profiljában tud rögzíteni a kódbeváltó.

A Lebonyolító nem vállal felelősséget a kódbeváltó által megadott wallet address
pontosságáért! Amennyiben a kódbeváltó nem a saját vagy hibás wallett address-t ad meg a
profiljában, akkor az oda kiküldött kripto értékek elérhetetlenek lesznek számára.

8. Általános információk a részvételt illetően

● Egy kód kizárólag egy alkalommal váltható be.
● Egy kódbeváltó több kódot is beválthat, amennyiben többször, vagy több terméket

vásárol.
● Egy e-mail cím csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.
● Egy Felhasználónév csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.
● A hirdetésekben az ajándékok képe csak illusztráció. A “gyűjtsd össze mindet”

promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási
hibákért sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

● A weboldal levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet
kézbesítettnek kell tekinteni.

● A promócióban olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a
kódbeváltó értesíthető az ajándékok átvétele/kiküldése érdekében szükséges további
teendőiről. Ezen felelősség a kódbeváltóé, ebből fakadó problémákért a Lebonyolító
semmilyen felelősség nem terheli.

● Ha a regisztráló a regisztrációja beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy,
ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az
esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

● A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, mely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

● A Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, online felületeket,illetve az
azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt,
illetve a szervert ért támadás folytán a kódbeváltó téves rendszer üzeneteket kap,
úgy ezen esetekre a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

● Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt
kizár a regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai
hibákért  - hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy
internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói
hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége,
hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a



promócióba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás,
számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.

● A Lebonyolító fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a
weboldalon értesülhetnek az érintettek.

● A Lebonyolító fenntartja magának a jogot a promóció indokolás nélkül történő
visszavonására/megszüntetésére.


