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Regisztráljon, tippeljen és nyerjen! 
 
2018 június 14-e elérkezett – a Labdarúgó Világbajnokság elkezdődik Oroszországban! 
 
A világ 32 legjobb csapata verseng a Világkupáért. De ki győzedelmeskedik a végén? 
Németország lesz a világbajnok ötödször? Vagy Brazília lesz a győztes, vagy esetleg 
Oroszország a játékok házigazdája? 
Ön még nem tudja, de megtippelheti! 

Minden hétfőn (június 25, július 2, július 9 és július 16) a legtöbb pontot elérő játékos egy DALI 
LINK indító készletet nyer 379,00 € értékben (nettó listaáron). 

Tudjon meg többet a DALI LINK-ről 

 
Sok sikert kívánunk! 

B.E.G. Brück Electronic GmbH 
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És hogyan működik a játék: 

1. Go to the "Login/Register" button above and create a new user account 
    Nyomja meg a „Login/Register” gombot és hozzon létre egy új felhasználói fiókot. 
2. Fill in the form and enter the password you received by e-mail. 
    Töltse ki az űrlapot és adja meg a jelszavát amit emailben megkap. 
3. After receiving the registration confirmation you can submit your tips! 
    A regisztráció visszaigazolása után máris megadhatja tippjeit! 

 

Szabályok 

 
Tipp megadása 

32 csapat részvételével 2018 június 14-től 2018 július 15-ig kerül megrendezésre a 
Világbajnokság. Ezalatt szervezünk az online tippjátékot, amelyben összesen 64 mérkőzést lehet 
egyenként megtippelni. A cél: az eredmények lehető legpontosabb megbecslése, ezáltal a 
legtöbb pont begyűjtése.  
A tippeket a mérkőzés hivatalos kezdése előtt meg kell adni. Ezután a tippek fogadása lezárul és 
tipp már akkor sem adható meg, ha a játék kezdése csúszik. 
 
Pontozás 

Pont gyűjthető minden pontos végeredmény, vagy gólarány eltalálása esetén.  
A pontozás az alábbi logika szerint történik: 
 
4 pont = teljesen pontos eredmény (pl. tipp 2:1 és az eredmény 2:1) 
3 pont = tipp a győztes csapatra jó gólkülönbséggel (pl. tipp 2:1 és az eredmény 3:2 vagy tipp 
0:0 és az eredmény 1:1) 
2 pont = tipp a győztes csapatra (pl. tipp 2:1 és eredmény 4:0) 
0 pont = tipp a vesztes csapatra rossz gólkülönbséggel (pl. tipp 2:1 és az eredmény 0:3) 
 
Megjegyzés: mindig a hivatalosan kiadott végeredmény a hosszabbítást és büntetőpárbajt is 
beleértve kerül figyelembe vételre. A pontok a mérkőzés vége után kerülnek jóváírásra az élő 
közvetítést követően. A szabályok szerinti pontozáshoz a rendszernek néhány percre van 
szüksége. 
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Részvételi feltételek 
 

A B.E.G. Brück Electronic Gmbh Világkupa tippelős játékában való részvétel ingyenes és az 
alábbi feltételek elfogadása mellett lehetséges. 

 
Mi ez a tippelős játék 

32 csapat részvételével 2018 június 14-től 2018 július 15-ig kerül megrendezésre a 
világbajnokság. A mérkőzések végeredményeire vonatkozó tippjeit minden egyes résztvevő 
saját maga, online felületen adhatja meg. A cél a lehető legpontosabban megbecsülni a 
mérkőzések eredményeit, ezzel a lehető legtöbb pontot gyűjteni. 

 
Részvétel 

A játékban való részvételhez egy egyszeri regisztrációra van szükség. Ennek érdekében az 
online űrlapot kell kitölteni és elküldeni. A regisztráció lehetséges a világbajnokság kezdete után 
is. A sikeres tippet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontja előtt meg kell tenni. A hivatalos 
kezdési időpont után a tippek elfogadása lezárul és már nem adható meg akkor sem, ha a játék 
kezdése csúszik. Személyenként egy regisztrációval lehet részt venni a játékban. Szigorúan tilos 
több email-cím vagy profil használata a nyerési esély növelése érdekében! Dupla regisztráció 
esetén a díj nem adható ki, illetve a játékból való kizáráshoz vezethet. Az operátornak nem 
felelőssége megítélni és mérlegelni a kései vagy nem teljes tippeket. A játékban való részvétel 
ingyenes. 

 
Tippek pontozása 

A résztvevők 4 pontot kapnak, ha az eredményt pontosan eltalálják. Aki a győztes csapatot 
eltalálja és a gólkülönbséget is, az 3 pontot kap. Ha az eredményt sikerül csak eltalálni, a 
gólkülönbséget nem, akkor 2 pont jár.  Amennyiben ezt sem sikerül kitalálni, úgy nem jár pont. 
Pontozáskor a hivatalos végeredmény a teljes játékidőre vonatkozóan (=90 perc + hosszabbítás 
beleértve a büntetőpárbajt is) a döntő. 

 
Részvételre jogosultak 

Részvételre jogosult az a természetes személy, akinek az állandó lakhelye az Európai Unió 
területén van és betöltötte a 18. életévét. A részvétel nem korlátozódik a szervező partnerkörére 
és nem függ termék vagy szolgáltatás vásárlásától. Ha a résztvevő jogképessége korlátozott, úgy 
a jogi képviselőjének meghatalmazásra van szüksége. Mindazon személyek és alkalmazottak a 
játék üzemeltetőjénél, az ő családtagjaik, valamint akik a játék kialakításában vagy 
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működtetésében részt vesznek jogosultak a játékban való részvételre, de nem lehet őket 
figyelembe venni a díjazáskor. Továbbá az üzemeltető jogosult kizárni személyeket a játékból 
alapos mérlegelés után, amennyiben annak oka igazolt, mint például: 
(a) abban az esetben, ha manipulálja a tippjátékhoz történő csatlakozást vagy annak 
végrehajtását 
(b) abban az esetben, ha a részvételi feltételeket megsérti, 
(c) abban az esetben, ha tisztességtelenül viselkedik, 
(d) abban az esetben, ha valótlan vagy félrevezető információkat ad meg játék során. 

 
Nyerés, kiértesítés és a díj átadása 

A következő díjak kerültek felajánlásra: 

- 4 alkalommal egy-egy DALI LINK indító készlet 379,00 € nettó listaár értékben 
 

A díjat azok a résztvevők nyerik, akik a legmagasabb egyéni pontszámot gyűjtik össze a 
tippjátékban 2018. június 25-én, július 2-án, július 9-én és július 16-án, és nem kerültek 
kizárásra a játékból. 
A győztesek azonnal értesítést kapnak egy külön emailben. 
A díj csak a nyertesnek adható át személyesen. A díj átruházása nem lehetséges. 
 

A DALI LINK termékek szerelését és üzembehelyezését csak szakképzett személy végezheti! 
 

A díj győzteshez való eljuttatásának költségeit a játék szervezője állja. Egyéb, a díjra vonatkozó 
reklamáció költségei a nyertest terhelik. A nyertes felelős minden egyéb adó megfizetésért a 
díjjal kapcsolatban.  
Amennyiben a nyertes a 3 héten belüli 2 megkeresésre nem válaszol, úgy a díjat egy másik 
résztvevő kapja meg. 

Adatvédelem 

A verseny lebonyolításáért felelős: B.E.G. Brück Electronic Gmbh, Gerberstrasse 33, 51789 
Lindlar, phone +49 2266 901210, e-mail marketing@beg.de. 
 
Személyes adatok szükségesek a játékban való részvételhez. A résztvevőnek meg kell győződnie 
róla, hogy a megadott adatok – családnév, keresztnév, email cím – pontosak és valósak.  
A szervező kijelenti, hogy a résztvevő személyes adatait nem adja át harmadik félnek, nem teszi 
elérhetővé azt a résztvevő hozzájárulása nélkül. Ezalól a Happy Contests UG (korlátolt 
felelősségű társaság) Maximilianstraße 14, 86150 Augsburg kivétel, aki az adatokat összegyűjti, 
tárolja és kezeli a tippjáték lebonyolítása érdekében. 
A megbízott Happy Contests UG kijelenti, hogy minden személyes adat törlésre kerül legkésőbb 
2018 augusztus 31-ig. A résztvevő bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását. A visszavonást 
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írásban kell eljuttatni a szervező játékleírásában található elérhetőségre. A hozzájárulás 
visszavonása esetén a begyűjtött és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. 
 
Az adatvédelmi felelőssel a következő email címen tud kapcsolatba lépni: marketing@beg.de. 
 

A nyertesek telefonon vagy emailben lesznek kiértesítve. A B.E.G. Brück Electronic Gmbh 
alkalmazottai és az ő családtagjaik nem jogosultak a díj megnyerésére. Bírósági jogorvoslat 
kizárva. A játékban való részvétel a feltételek egyértelmű elismerésével jár. 

 
Alkalmazott jog 

A tippjátékkal kapcsolatos kérdésekkel és panaszokkal a játék szervezőjéhez kell fordulni. Az 
elérhetőség a játék leírásában megtalálható. A szervező tippjátéka a Német Szövetségi 
Köztársaság kizárólagos törvényi hatálya alá tartozik. Bírósági jogorvoslat kizárva. 

Elválaszthatósági záradék 

Amennyiben e Részvételi Feltételek bármelyik pontja részben vagy egészben érvénytelen, vagy 
érvénytelenné válik, az nem érinti a Részvételi feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 
Az érvénytelen rész helyett azt az általános jog szerinti rendelkezést kell alkalmazni, amely az 
érvénytelen rendelkezéshez és célhoz gazdasági szempontból a legközelebb esik. Ugyanez 
érvényes a Részvételi feltételekben nem szabályozott kérdésekre is. 

 
A B.E.G. Brück Electronic GmbH csapata sok szerencsét és sikert kíván a játékhoz! 

 

Link a játékhoz: https://beg.wm-tippspiel.de/#/ 

 


