
 „Garantált 1500 Ft-os Wolt kredit” felhasználási 
feltételei a JOBVERSE Állásbörzén 

 
A Frissdiplomás Kft. (székhely: 1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 13. ép. 1., cégjegyzékszám: 
01-09-872621, adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-81624/2014, a továbbiakban: 
Szervező) által szervezett „Garantált 1500 Ft-os Wolt kredit” promóciójában (továbbiakban: 
Promóció) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik 
a szabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe. 

1. A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 
elfogadását jelenti. 
 
2. A Promóció 2022.08.17-én 16:00-kor indul és 2022.09.22. 17:00-ig tart. 
 
3. A Promócióban minden személy részt vehet, amennyiben teljesíti az alábbi 
követelményeket: 
 
- Az összes mezőt hibátlanul kitöltve, minden adatot megadva regisztrál 

https://jobverse.hu/ oldalon,  
- 09.21-én (10:00 – 19:00 óra között) vagy 09.22-én (10:00 -17:00 óra között)  személyesen 

eljön a JOBVERSE Állásbörzére (pontos cím: BOK, "A" rendezvénycsarnok, Budapest, Dózsa 
György út 1, 1146), és az első 2000 látogató között van (ennek megállapítása a látogatói 
check-in pultoknál történő belépések sorrendjében történik).  
 

 
4. Az 1500 Ft-os Wolt kredit beváltási feltételei: 
- A beváltáshoz szükséges egyedi kód 2022.10.31-ig felhasználható a https://wolt.com/hu/ 
oldalon vagy a Wolt applikációjában, 
- a kód beírása után 14 napig lehet felhasználni a krediteket, házhoz szállításos rendelés esetén, 
- a kód bárki által felhasználható, függetlenül attól, hogy korábban adott-e le rendelést,  
- egyéb érvényes kreditek, tokenek megléte esetén, a kódot felhasználni addig nem lehet, amíg 
a felhasználó el nem költi azokat. Ezután lehet felhasználni a kód által biztosított krediteket. 
 
A Szervező az egyedi, Wolt által biztosított, kredit beváltásához szükséges kódokat a 
látogatók JOBVERSE Állásbörze regisztrációja során megadott e-mail címére küldi el 
levélben, legkésőbb 09.26-ig. Egy fő csak egy db kódot kaphat. 
 
5. A Szervező a kredit átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a látogatót, aki nem felel meg a 
jelen szabályzatban írt feltételeknek. A látogató téves adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt felelősség nem terheli. 
 
6. A kredit másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. 
 
7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden jelenlegi és jövőben szervezett 



promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 
követ el. A promócióban nem vehetnek részt a Szervező, valamint Jobverse 
szervezőcsapatának dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói. 
 
8. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szervező bizalmasan, az Adatvédelmi 
Nyilatkozatában vállaltaknak megfelelően, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat 
maradéktalanul betartva kezeli, harmadik fél részére nem továbbítja. A személyes adatok 
felhasználása kizárólag a Játék ideje alatt, a nyertes kisorsolása céljából történik, a sorsolást és 
a nyeremény nyertes általi átvételét követően azok véglegesen törlésre kerülnek. 
 
9. A Promócióban való részvétellel a látogató elfogadja jelen Szabályzatot, valamint hozzájárul, 
hogy adatait a Wolt kredit kiküldése céljából a Szervező felhasználja. Szervező kötelezi magát, 
hogy a megadott személyes adatokat egyéb célra nem használja fel. 
 
Budapest, 2022.09.14. 


