
 

 

RÁDIÓ 1 – FOXPOST JÁTÉK 

Hivatalos játékszabály 
 
I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék: 

1. Játék szervezője: Rádió 1 / Media Moment Kft. 
 

2. A játékhoz a nyereményeket biztosítja: FoxPost Zrt. 
 

3. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 – FOXPOST játék” (továbbiakban játék). 
 

4. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2022. szeptember 19 – 2022. szeptember 25. 
között), a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2022. szeptember 26 – 2022. szeptember 30. 
között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1 hálózatában. 
 

5. Játék időtartama: 2022. szeptember 26 – 2022. szeptember 30. között minden hétköznap 07:00 és 
10:00 óra között naponta 1 alkalommal, összesen 5 alkalommal. 
 

6. Játék leírása:  
 
A játék időtartama alatt a műsorvezetők minden hétköznap 07:00 és 9:00 óra között elárulják 3 
részletben az aznapi 9 szemjegyű kódot, amely országszerte bármelyik FOXPOST automatának nyitja egy 
rekeszét adott napon 07:00 és 10:00 óra között. Naponta legalább 250 rekeszben ajándék, egy 
rekeszben pedig egy telefon lesz elrejtve. A szerencsés megtalálónak (továbbiakban Nyertes) válaszolnia 
kell Balázsék hívására a rekeszben talált telefonon és ezzel megnyeri a napi fődíjat, a 200 000 Ft-ot a 
FoxPost Zrt.  jóvoltából. Ha senki nem válaszol a hívásra, a nyeremény a következő napra halmozódik. 
 
A Media Moment Kft. kizárja felelősségét a rekeszben talált telefon működőképességéért, a telefonért 
és a benne lévő SIM kártyáért, valamennyi kárért, valamint a telefon használat jogosultságából fakadó 
vitákkal kapcsolatban. 
A telefon SIM kártyája kizárólag bejövő forgalom kezelésére szolgál. A csomagautomata rekeszajtajának 
kinyílását követően a FoxPost Zrt. nem tartozik felelősséggel a telefonért. Nyertes elfogadja, hogy a 
Nyertes személyes adatai Rádió 1-gyel történő egyeztetése után a SIM kártya FoxPost Zrt. által 
inaktiválásra kerül. A SIM kártya további bármilyen használatáért minden felelősség Nyertest terheli. 
 

7. Játék nyereménye: 
 

- naponta 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint készpénz a FoxPost Zrt. jóvoltából (a játék 
teljes ideje alatt összesen 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint) 

- napi legalább 250 db ajándék: Foxpost napszemüveg vagy 1 000 Ft-os FOXPOST kupon, 
vagy plüss FOXPOST autó vagy plüss FOXPOST róka. 

 
8. A készpénz nyeremény átadása: 

 
A készpénz nyereményt az adatok (teljes név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, bankszámlaszám) 
felvételét követően a FoxPost Zrt. banki átutalás útján juttatja el a Nyertesnek 2022. december 31. 
napjáig. 
 

 

 



 

 

II. Általános rendelkezések: 

1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet 
részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos). 
 

2. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon 
közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön 
kiválasztásra. 
 

3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a kinyomtatott Hivatalos játékszabály megtekinthető 
munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között a Media Moment Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja 
út. 7-13.). 
 

4. Egy játékban egy játékos csak egy adatrögzítéssel járó nyereményt nyerhet! Egy játéknak számít egy 
adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék. 
 

5. A játékban nem vehetnek részt a Media Moment Kft. és a Foxost Zrt. munkavállalói, szerződéses 
partnerei és azok hozzátartozói! 
 

6. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb Rádió 1-en zajló 
játékban. 
 

7. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival 
igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át. 
 

8. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható. 
 

9. A Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban semmilyen költség vagy adókötelezettség nem terheli. A 
nyereményadót a FoxPost Zrt. fizeti meg. 
 

10. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Foxpost Zrt-nél. 
 

11. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés 
során keletkezett károkért a Media Moment Kft. felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, 
hogy Media Moment Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer 
túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. 
 

12. A Media Moment Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának 
jogát. A Media Moment Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai 
hibáért. 
 

13. A Media Moment Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a 
jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
 

14. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre 
adhat lehetőséget, a Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. 
 

15. A Media Moment Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. 
 
 
 



 

 

16. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Media Moment Kft. mindenkor hatályos 
Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.  
 

17. A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a Media Moment Kft. Általános Nyereményjáték 
Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját (www.radio1.hu/jogi_nyilatkozatok/) megismerte, és azt 
magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Media Moment Kft. jelen 
Hivatalos Játékszabályzat feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek 
fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja. 

 

http://www.radio1.hu/jogi_nyilatkozatok/

