A „COOL CAN CHALLENGE” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY A JELEN RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKET ÉS SZABÁLYZATOT („JÁTÉKSZABÁLYZAT”)
FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT
LEÍRTAKAT ELFOGADJA, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1. A „Cool Can Challenge” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a
HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 13324223-4-44; a továbbiakban:
„Szervező” vagy „Adatkezelő”).
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1. A Játékban kizárólag a 18. életévét betöltött, saját, nyilvános Instagram profillal (a
továbbiakban: „Instagram Profil”), és magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a
Játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. nyilvános Instagram Profilján megoszt egy rövid (15-30 mp hosszúságú) videót, melyen
egy ismerősét (pl. családtag, barát, stb.) jól látható módon megijeszt egy hideg XIXO Can
250 ml-es termékkel oly módon, hogy a Terméket váratlanul hozzáérinti ezen ismerőse
valamely testrészéhez („Pályázat”);
2.1.2. a videó alatt a közvetkező hashtag-et maradéktalanul feltünteti: #xixochallenge , továbbá
2.1.3. a Pályázat feltöltésével egyben elfogadja (i) a jelen Játékszabályzatban (ideértve
különösen, de nem kizárólagosan annak 4. pontjában foglalat felhasználási feltételeket),
valamint (ii) az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.
2.2. A Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói posztolhatnak a Játékszabályzat 2.1 pontja szerinti tartalommal videót,
azonban a Játékból ki vannak zárva.
2.3. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1)
Játékos bármennyi érvényes Pályázattal részt vehet a Játékban. A Pályázat akkor érvényes,
amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek. A
Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját
Instagram Profiljukon keresztül töltenek fel. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált
Instagram Profilt, a Játékkal kapcsolatos Instagram Profil használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
2.4. A Játékosok az Instagram regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során
a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért
(különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
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valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy
tömegesen generált Instagram Profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel
érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják
a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden
olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
2.8. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén
szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai,
gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta
fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen”
feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii)
reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy
szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget,
az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli, és
köteles a Szervezőt minden olyan követeléstől, kártól, költségtől és egyéb hátránytól megóvni
és azoktól mentesíteni, amelyek a Játékos miatt, vagy magatartásával összefüggésben
merülnek fel. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a
Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség
kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező
a fentieknek megfelelően jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a
fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból kizárja.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1. A Játék 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 31-ig, vagy az ajándéktermékek (ld. 5. pontban
felsorolt termékek listáját) készletének erejéig tart.
3.2. A Játékban kizárólag a fenti időtartam alatt feltöltött Pályázatok vehetnek részt.
4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
4.1. A Pályázat feltöltésével a Játékos elfogadja a Játékszabályzatot, valamint kifejezetten és
visszavonhatatlanul engedélyezi és hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos által a „Cool Can
Challenge” nyereményjáték során a Játékszabályzatban foglaltak szerint feltöltött videót
(„Videó”) a HELL, a HELL ügyfele, vagy engedélyük alapján bármely harmadik személy
világszerte, az első felhasználástól számított 99 éves időtartamban, tetszőleges számban,
illetve alkalommal, bármilyen módon, bármilyen célra (ideértve többek között a reklámozást
is) önállóan vagy más mű részeként felhasználja (az átdolgozást is ideértve), így különösen,
hogy az Interneten, moziban, POS formában, rendezvényeken, televíziós, kábel és műholdas
csatornákon tetszőleges mértékben és mennyiségben sugározza, nyilvánossághoz közvetítse,
vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegye a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg
választhatják meg, vagy bármely egyéb a fentiekhez hasonló módon felhasználja.
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4.2. A Videó felhasználásáért a Játékos semmilyen díjra, költségtérítésre vagy más hasonlóra nem
jogosult.
4.3. A Pályázat feltöltésével a Játékos akként nyilatkozik, hogy a Videót kizárólag a Játékos
készítette, nincs és nem is volt olyan szerződéses kötelezettsége és nincs semmilyen olyan
egyéb tény vagy körülmény, amely jelen Játékban való részvétel, illetve az abban vállalt
kötelezettségek teljesítésében a Játékost, valamint a Videó felhasználásában a HELL-t, vagy az
engedélye alapján más harmadik személyt akadályozná, illetve e személyek hírnevének
csorbítására alkalmas volna.
4.4. Amennyiben a Játékos kötelezettségszegése, vagy egyébként a Játékos által elkövetett
jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését)
következtében harmadik személynek (ideértve a HELL-t, a HELL ügyfelét és az engedélyükkel
a Videót felhasználó harmadik személyeket is) bármilyen kára származik, követelése támad,
vagy bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít a HELL-lel szemben, a helytállás
kötelezettsége kizárólag a Játékost terheli, és a Játékos vállalja, hogy minden, a HELL által
megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és a
HELL, a HELL ügyfele vagy más harmadik személy jó hírnevének megóvása érdekében. A
Játékos köteles a HELL-nek, a HELL ügyfelének és az engedélyükkel a Videót felhasználó
harmadik személyeknek megtéríteni (vagy felszólításukra helyettük megfizetni) minden olyan
kárt, vagyoni hátrányt és költséget ami ezen személyeket a Játékos bármely szerződésszegő
vagy jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem
korlátozva az ezen személyekkel szemben indított bármely per vagy más eljárás
következményeit és az azzal kapcsolatos minden bírságot, kiadást és egyéb költséget.

4.5 Pályázat feltöltésével a Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Szervező kérésére a
Pályázatot e-mailen keresztül is megküldi a trejer.dorottya@hellenergy.hu e-mail címre
4.6 A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával a Videó felhasználásával kapcsolatos
valamennyi igényérvényesítésről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS, A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1. A Játékban a következő termékek („Nyeremény”) kerülnek kisorsolásra:
5.1.1. XIXO tálcás, 250 ml-es Mojito szénsavas termék (összesen 1 db tálca)
5.1.2. XIXO tálcás, 250 ml-es Mojito Mango szénsavas termék (összesen 1 db tálca)
5.1.3. XIXO tálcás, 250 ml-es Ice Tea őszibarack ízű zero termék (összesen 1 db tálca)
5.2. A Játékban a következő főnyeremény („Főnyeremény”) kerül kisorsolásra:
5.2.1. Avalon Park voucher (összesen 3 db) melynek tartalma: 2 éjszaka, 2 fő részére,
félpanzióval (svédasztalos reggeli és vacsora), mely beváltható a Miskolctapolcai Avalon
Park-ban, rönkházakba elhelyezve, előre egyeztetett időpontban, a szálloda
telítettségének függvényében.
5.3. A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a
Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
5.4. Egy Játékos egy érvényesen feltöltött Pályázattal legfeljebb egy Nyereményre és egy
Főnyereményre jogosult.
5.5. A sorsolásra a Játék végét követő egy héten belül kerül sor a Szervező székhelyén.
5.6. A Szervező a nyertes Játékosokat Instagram üzenetben értesíti a nyerés tényéről. A Játékos
köteles 8 napon belül a Szervező által küldött Instagram üzenetre válaszolni, melyben
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megküldi a Nyeremény / Főnyeremény postázásához / átadásához szükséges, a Szervező által
megjelölt elérhetőségeit (telefonszám, cím).
5.7. A fenti határidő jogvesztő, így annak elmulasztása esetén a Játékos a Nyereményre /
Főnyereményre való jogosultságát elveszti.
5.8. Az 5.6 pontban megjelölt határidő elmulasztása esetén a Szervező által kisorsolt tartalék
nyertes válik jogosulttá a Nyereményre / Főnyereményre.
6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
6.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési és szocilális hozzájrulás- fizetési
kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és
adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
6.2. A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik (pl.
utasbiztosítás és idegenforgalmi adó stb.).
6.3. A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem
támaszthat.
7. ADATVÉDELEM
7.1. A beküldött videókból a Szervező tetszőleges számú, minőségileg és tartalmilag egyaránt
megfelelő videókat választ ki, melyekből (a Játékszabályzat 4. pontjában foglalt felhasználási
feltételeknek megfelelően) egy rövid videófilmet készít.
7.2. Adatkezelő: HELL ENERGY Magyarország Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.;
cégjegyzékszám: 01-09-729429; elérhetőség: info@xixo.hu
KEZELT ADATOK

ADATKEZELÉSI CÉL

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

MEGŐRZÉSI IDŐ
Nyertesség esetén a
nyeremények átadását
követő 1 hónap.

A Résztvevővel való
esetleges kapcsolat
felvétele Instagram
üzenetben.

GDPR 6. cikk (1) b)
pont – szerződés
teljesítése

Beküldött videó (ide
nem értve a Szervező
által a rövid,
összevágott
videófilmben
felhasznált videókat)

A Játékban való
részvétel

GDPR 6. cikk (1) b)
pont – szerződés
teljesítése

A Játék végét
követően a videó
haladéktalanul
törlésre kerül.

A Szervező által a
rövid, összevágott
videófilmben
felhasznált videó

A Játékban való
részvétel, valamint a
rövid, összevágott
videófilmben való
„szereplés”, a HELL
termékeinek
népszerűsítése.

GDPR 6. cikk (1) b)
pont – szerződés
teljesítése

A videó
felhasználására
vonatkozó
rendelkezésekben
meghatározott
időtartam.

Nyertesen Játékosok
elérhetősége

A nyeremények
átadása

GDPR 6. cikk (1) b)
pont – szerződés
teljesítése

A nyeremények
átadását követő 1
hónap.

A Játékos Instagram
felhasználó neve
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Egyéb esetben a Játék
végét követő 1 hónap.

Nyertes játékosok
adójogi
kötelezettségek
teljesítéséhez
szükséges adatai

GDPR 6. cikk (1) c)
pont – jogi
kötelezettség
teljesítése (Számviteli
tv. 169. § (2); 2017. évi
CL. tv. 202. §)

A Szervezőt terheli
adójogi
kötelezettségek
teljesítése

A2017. évi CL. tv. 202.
§-a alapján 5 év.
A Számviteli tv. 169. §
(2) bek. alapján 8 év.

7.3. Adattovábbítás: Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére, valamint harmadik
országba nem továbbítja.
7.4. Érintetti jogok:
JOG

AZ ADOTT JOG TARTALMA

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely
személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is
az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére
vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk
(helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés
esetén töröljük személyes adatait:
-

A törléshez való jog

-

Az adatkezelés korlátozásához
való jog

már nincs szükségünk személyes adataira abból a
célból, amelyből azt gyűjtöttük;
Ön visszavonta a hozzájárulását;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más
jogszerű ok az adatkezelésre);
jogellenesen kezeltük adatait;
jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
- vitatja az adatok pontosságát;
- az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné,
hogy az adatokat töröljük;
- nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli
azokat;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk)
egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való
jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön
bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más
adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az
adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az
adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel,
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
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Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti
hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai
kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi
követelményeket.
A
magyar
felügyeleti
hatóság
elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A Pályázat hiányosságáért/hibájáért a Nyeremény/Főnyeremény átadásának – a Szervező
érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett
károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert
ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű
felelősséget nem vállal.
8.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
8.4. Ha a Játékos a Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.5. A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni
fog attól, hogy a www.instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc.,
valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen
kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem
szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az
Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére
történik.
8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a
Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a
Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A
Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen
Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában
legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos
felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett
mértékben érvényesülnek.
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8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben
az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.
8.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
8.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint
érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi
rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen
Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig,
amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen
Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak
érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített
(elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel
helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott
rendelkezés célzott joghatásának.
8.10.
A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal
szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út
kizárva.

Budapest, 2020. augusztus 03.
HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Szervező
© 2020 HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva!
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