
 

„JBL FEST 2019” 

NYEREMÉNYJÁTÉK  

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

(”Játékszabályzat”) 

 

 

1. A Játék szervezője 

 

Az Invitone Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 22996613-2-13, adószám: 

13-09-199385, székhely: 2045 Törökbálint FSD park 5., továbbiakban: "Szervező") az általa 

forgalmazott JBL márkájú termékek vásárlásához kötötten promóciót szervez, amelynek 

keretében regisztrációhoz kötött nyereményjáték (továbbiakban: "Nyereményjáték") 

lebonyolításra is sor kerül.  

 

A nyereményjátékban a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő, a 9. pont 

szerinti kizárás hatálya alá nem eső, a 3. pontban írt feltételeknek megfelelő, 21. életévüket 

betöltött, cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító 

okmánnyal rendelkező természetes személyek (továbbiakban "Játékos") vehetnek részt. 

 

A Nyereményjáték lebonyolításában közreműködők (továbbiakban: „Közreműködők”):  

 

 Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 

140.)  

 

 MS E-Commerce Kft. (székhely: 11038 Budapest, Váci út 140.) 

 

2. A Nyereményjáték időtartama, leírása 

 

A Nyereményjáték időtartama a Media Markt (offline) áruházakban: 2019.07.15. 0:00-órától 

2019.08.31. 24:00-óráig 
 

 

 

Online/webáruházi termékvásárlás 

 

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a www.mediamarkt.hu weboldalon 

történő termékvásárlás esetén a Nyereményjátékban való részvételre kizárólag a 

2019.08.21. 24:00-ig leadott megrendelések és az azok alapján legkésőbb 2019. 

augusztus 28. napjának 24.00 órájáig átvett termékek vásárlását igazoló és 

Pályázatként a 4. pontban regisztrált bizonylatok jogosítanak, amennyiben a 

megrendelés leadásakor a kosárban szereplő összes termék elérhető volt készleten. 

 

 

A jelen Játékszabályzat elérhetősége: a Media Markt offline áruházak vevőszolgálatán 

nyomtatott formában és a www.mediamarkt.hu/jbl aloldalon elektronikus formában. A 

Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos 

elérhetőségét.  

 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és regisztrációhoz kötött. A Szervező a 

jogszabályokban megengedett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét.  

 

 

 

http://www.mediamarkt.hu/
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A Nyereményjátékkal érintett termékek köre:  

 

A nyereményjátékban a Media Markt offline áruházaiban és a  www.mediamarkt.hu 

webáruházban a Nyereményjáték időtartama alatt elérhető JBL márkájú termékek vesznek 

részt.  

 

A Játékos a nyereményekért kizárólag Nyereményjáték időtartama alatt a Media Markt offline 

áruházaiban és a www.mediamarkt.hu webáruházban vásárolt, a promócióban részt vevő 

termékek vásárlását igazoló bizonylattal pályázhat.  

 

A Nyereményjáték időtartama után történt termékvásárlások nem jogosítanak a 

Nyereményjátékban való részvételre.  

 

 

3. A Játékos 

 

A Szervező által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az 

alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik: 

 

a) Játékos az lehet, aki Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel 

rendelkezik, cselekvőképes és 21. életévét betöltött természetes személy;  

 

b) Játékos az a) pontban írt feltételeknek megfelelő természetes személy, aki a 

Nyereményjáték ideje alatt bármely Media Markt offline áruházban vagy a Media Markt 

által üzemeltetett www.mediamarkt.hu oldalon elérhető webáruházban a 

Nyereményjátékkal érintett JBL márkájú termékek közül legalább egy darabot vásárol és a 

Nyereményjáték időtartama alatt valós adataival regisztrál és Pályázatot küld be a 4. 

pontban írtak szerint.  

 

c) A Játékos maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot. 

 

Szervező az életkor meghatározás kapcsán az alábbiakra hívja fel a figyelmet: a 

Nyereményjáték nyereménye a 2019.10.09-11. között, az Amerikai Egyesült Államok, 

Nevada államában található Las Vegas városban megrendezésre kerül „JBL FEST” 

elnevezésű rendezvényre szóló belépőjegy. Az Amerikai Egyesült Államokban a 21. 

életévüket betöltő személyek minősülnek nagykorúnak. A „JBL FEST” rendezvényre, illetve a 

városban található szerencsejátékkal kapcsolatos létesítményekbe kizárólag az amerikai jog 

szerint nagykorú személyek léphetnek be. A korhatárt a helyi hatóságok rendkívül szigorúan 

ellenőrzik. Ebből következően a Szervező a „JBL FEST” rendezvényre való belépésre 

jogosító életkorhoz kötötte a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét.        

 

 

A Játékos köteles életkorát a Szervező, a Szervező által megbízott személy, illetve a 

Közreműködők munkatársainak erre irányuló felhívására hitelt érdemlően 

(személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni. 

 

A Játékos a nyeremény átvételekor köteles a promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló 

és a regisztrációkor megadott számú eredeti bizonylatot (számla, nyugta stb.) a Szervező, a 

Szervező által megbízott személy, illetve a Közreműködők munkatársainak felhívásra 

bemutatni.   

 

http://www.mediamarkt.hu/
http://www.mediamarkt.hu/
http://www.mediamarkt.hu/
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A Szervező kizárja/kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 

Játékszabályzatban írt feltételeknek, továbbá aki a regisztráció és Pályázat benyújtását 

követően bármilyen okból bármikor eláll a vásárlástól.  

  

4. Regisztráció / Pályázatok benyújtása 

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele többek között a valós személyi adatokkal 

történő regisztráció és Pályázat benyújtása az alábbi regisztrációs felületen: 

http://www.mediamarkt.hu/jbl 
 

Az érvényes pályázatok benyújtásának végső időpontja a Media Markt (offline) áruházakban, 

illetve a www.mediamarkt.hu webáruházban vásárolt promóciós termékek esetében:  

2019. augusztus 31. 24.00 óra 
 

A regisztráció során megadandó adatok (továbbiakban: Pályázat): 

 

 Teljes név (megadása kötelező): a Játékos érvényes személyi igazolványában 

feltüntetett vezeték- és utónév 

 E-mail cím (megadása kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy e-

mail címhez, kizárólag egy Játékos és egy regisztráció kapcsolódhat. 

 Lakóhely (megadása kötelező): a Játékos lakcímet igazoló hatósági igazolványába 

vagy régi típusú személyi igazolványába bejegyzett lakcím adatok 

 Játékosnak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 21 éves (megadása kötelező) 

 A Játékos létező mobiltelefonszáma (megadása kötelező) 

 A Nyereményjátékkal érintett termék vásárlásának helyszíne: adott áruház, illetve 

webáruház (megadása kötelező) 

 A vásárlás dátuma 

 A Nyereményjátékkal érintett JBL márkájú termék kategóriája és a vásárlását igazoló 

bizonylaton szereplő alábbi adatsor (megadása kötelező): 

o nyugta esetén bizonylatszám és a bizonylaton szereplő AP kód 

o számla esetén számla sorszáma 

o egyszerűsített számla esetén a számlán szereplő vonalkód alatt levő 

számsor 

 

A jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos által határidőben 

regisztrált Pályázat vesz részt a Nyereményjátékban.  

 

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja a 

Játékos által tévesen, valótlanul vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

A Játékos a regisztráció megtételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el a jelen Játékszabályzatot. 

 

A Promóció során egy névhez, telefonszámhoz és e-mail címhez kizárólag egy regisztráció 

kapcsolódhat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediamarkt.hu/
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FONTOS TOVÁBBI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 

 

 

 A Játékosnak a regisztráció időpillanatában kell 21. életévét betöltött személynek 

lennie. A regisztrációs felületen ugyanis az életkor megadása kötelező és amennyiben 

az algoritmus észleli, hogy a Játékos által megadott születési dátum alapján még nem 

tölthette be a 21. életévet, úgy a regisztrációs folyamat nem folytatható.     

 A már egyszer regisztrált Játékos korlátlan számú Pályázat (más-más számviteli 

bizonylat bizonylatszámának feltöltése) beküldésére jogosult.  

 Ugyanazon Játékos kizárólag egyetlen érvényes regisztráció alapján jogosult 

Pályázatot beküldeni a Nyereményjátékba.  

 Egy Pályázat kizárólag egy termékvásárlást igazoló bizonylat adatait tartalmazhatja és 

csak egy Pályázatnak minősül attól függetlenül, hogy a nyugtán, illetve számlán hány, 

a Nyereményjátékkal érintett termék szerepel.  

 Egyazon termékvásárláshoz kapcsolódó bizonylat kizárólag egy alkalommal küldhető 

be érvényes Pályázatként (ha a Játékos már pályázatként regisztrált bizonylatszámot 

kíván ismételten regisztrálni, azt a regisztrációs felület elutasítja).  

 

A Játékosok kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való 

részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező, illetve 

Közreműködők számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.  

 

5. Sorsolás 

 

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes 

programmal történik a Közreműködő székhelyén a Közreműködők alkalmazottai közül 

kiválasztott, 3 fős sorsoló bizottság előtt. A nyeremény kisorsolására közjegyző jelenlétében 

kerül sor. A sorsolás az érvényes Pályázat regisztrációjának időpontjára történik.  

 

A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolási bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet a 

Közreműködő elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon 

megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező székhelyén az adott sorsolás 

napjától számított 30 naptári napon belül. 

 

A Nyereményjáték során a Szervező a feltételeknek megfelelő Játékosok között 2019. 

szeptember 3-án egy nyereményt sorsol.  A sorsoláson 1 nyertes és 3 pótnyertes kerül 

kisorsolásra.  

 

 

6. Nyeremények 

 

Egy darab két fő belépésre jogosító, a 2019. október 9. és 11. között, az Amerikai Egyesült 

Államok, Nevada államában található Las Vegas városban megrendezésre kerül „JBL FEST” 

elnevezésű rendezvényre. A Szervező biztosítja továbbá: 

 

- a két fő részére turista osztályra vagy azzal egyenértékű utas osztályra szóló repülőjegyet a 

rendezvény helyszínére és a visszaútra 

- a két fő részére 4 éjszakára szállást teljes ellátással 

- az ingyenes személyszállítás megszervezését és lebonyolítását a hotel és repülőtér közötti 

távolságra 

- a programok hivatalos nyelve az angol, a Szervező tolmácsot nem tud biztosítani 

- Részletes programot az 1. számú melléklet tartalmazza. A Szervező a programváltozás 

jogát fenntartja.  
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A nyeremény igénybevételével kapcsolatos további FONTOS feltételek:  

- A nyertes Játékos által vendégként magával vinni kívánt személynek is legalább 

21. életévét betöltött, cselekvőképes nagykorúnak kell lennie. 

 

- Mindkét személynek érvényes útlevéllel és ESTA engedéllyel (Beutazási 

Engedély az Amerikai Egyesült Államokba) kell rendelkeznie. A beutazási 

engedély költségei a Játékost és a magával vinni kívánt személyt terhelik.  

A beutazási engedélyt a nyertes Játékos köteles beszerezni, a nyertességről történő 

értesítést követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a kért határidőn belül nem 

történik meg a beutazási engedély beszerzése és ezáltal a nyertes Játékos nem 

tudja igénybe venni nyereményét, Szervező felveszi a kapcsolatot az első 

pótnyertessel. Szervező nem vállal azért felelősséget, ha az ESTA engedély 

beszerzésének meghiúsulása miatt esik el a nyertes Játékos az utazás 

lehetőségétől. 

 

A Szervező fenntartja a nyeremények megváltoztatásának jogát. 

 

7. Nyeremények átadása/átvétele 

 

A Szervező a sorsolást követően értesíti a nyertes Játékost e-mailben és/vagy telefonon.  

 

Szervező legfeljebb 2 (azaz két) alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen 

és/vagy telefonszámon értesíteni a Nyertest/Pótnyertest  

 

- a nyereményre jogosító sorsolás napjától számított legkésőbb 3 (azaz három) 

 

munkanapon belül, napközben 8:00 és 16:00 óra között. Amennyiben a Nyertes/Pótnyertes a 

Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 1 (azaz egy) napon belül nem 

reagál, úgy az a Nyertesre/Pótnyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a 

nyeremény átvételére és Szervező jogosult a soron következő Pótnyertest értesíteni. 

 

A Pótnyertes abban az esetben válik jogosulttá különösen a nyereményre, ha  

- a Nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek,  

- vagy adatai nem ellenőrizhetőek,  

- vagy nem valósak,  

- vagy tévesek,  

- vagy egyéb okból a Nyereményjátékból ki kell zárni,  

- vagy az általa megadott elérhetőségeken nem elérhető vagy határidőben nem jelentkezik. 

 

Nyertes/Pótnyertes az értesítését követően emailben köteles elküldeni nevét, 

személyigazolvány számát, valamint a kisorsolt Pályázatban megadott bizonylatszámú 

bizonylatot elektronikus formában. A Nyertes/Pótnyertes csak abban az esetben jogosult a 

Nyereményre, melyet számára a Szervező a szükséges adatok megadását követően emailben 

küld el.  

 

Szervező és Közreműködők fenntartják a jogot arra, hogy az értesítést követően a 

Nyertessel/Pótnyertessel történő esetleges személyes találkozó során a 

Nyertesről/Pótnyertesről őt ábrázoló fotó készítsen, amelyet a Szervező és Közreműködők is 

jogosultak közzétenni weboldalukon, amennyiben Nyertes/Pótnyertes ehhez hozzájárult.  
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A nyereményekhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, 

illetve azok összegének, valamint a 6.2. pontban hivatkozott költségek megfizetése a 

Szervezőt terheli. 

 

A nyeremény átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és 

aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a Nyertesnek/Pótnyertesnek és azok 

valódiságát fényképes igazolvánnyal kell igazolnia: név, anyja neve, sz. ig. szám, 

állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a 

nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok 

semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.  

 

A főnyeremény Nyertese köteles a Szervezővel mindenben együttműködni az utazás 

megszervezésében, adminisztrációs feladatok ellátásában, és megtenni a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 

10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek 

bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 

körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények 

átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 

hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  

 

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban 

kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. 

 

A Szervező a nyereményt adja át a nyertesnek/pótnyertesnek, azok más ajándékra vagy 

készpénzre át nem válthatóak.  

 

A nyeremény nem ruházható át, azaz nyertesség esetén a nyertes/pótnyertes jogosult azt 

másodmagával felhasználni. 

 

 

8. Adatkezelés 

 

8.1. A játékra való jelentkezés 

 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos 

hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez 

A kezelt adatok köre: név, lakcím (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám, e-

mail cím, születési dátum, nyertesség esetén személyi igazolvány szám és képmás is. 

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes 

beazonosítása, valamint a Nyertes nevének és képmásának - kizárólag a nyereményjátékkal 

kapcsolatban – az eredményhirdetés során a Szervező és Közreműködő honlapján történő 

közzététele. Ezen kívül a repülőjegy foglaláshoz is szükségesek a Nyertes adatai. 
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Az adatkezelés időtartama: A lakcím (irányítószám, város, utca, házszám), 

telefonszám, e-mail cím, születési dátum kezelése a Nyeremény átadásának időpontjáig 

történik. A név és képmás kezelése 2 hétig történik. 

A nyereményjátékban részt vett személyek listáját Közreműködő a sorsolásról készült 

jegyzőkönyvvel együtt a Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi. 

8.2. Adózási kötelezettség teljesítése miatt rendelkezésre bocsátott adatok 

 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése 

 

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja neve, 

állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele. Amennyiben a nyereményt 

meghatalmazott veszi át, a meghatalmazott: neve, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, 

adóazonosító jele, a tanúk meghatalmazáson feltüntetett adatai, így neve, személyi 

igazolványának száma, lakcíme 

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: 

Számviteli törvényv.) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) 

bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes 

Játékos ezen adatokat a nyeremény átvételét követően az aláírt és e-mailben visszaküldött 

átadás-átvételi dokumentumon adja meg. 

Az adatkezelés időtartama: 8 év 

8.3. Hírlevél feliratkozás 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: email cím 

Az adatkezelés célja: a Játékos részére Media Markt hírlevél küldése. 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig 

8.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával történik. 
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 Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen 

személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken: 

 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Aldrich Karin 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 140. 

email: adatkezeles@mediamarkt.hu 

 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az 

Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) 

meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, valamint 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 

fordulni. 

A Hatóság elérhetősége:  

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

 

A megadott személyes adatok kezelője: Media Markt Saturn Holding Kft., MS E-Commerce Kft.,  

 

Adatfeldolgozó1: Invitone Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint FSD park 5.) 

Adatfeldolgozói feladat: A nyertes értesítése 

 

Adatfeldolgozó2: Intermedius Net Kft. (Debrecen, 4025, Erzsébet utca 48. 2./3.) 

 

Adatfeldolgozói feladat: Adatfeldolgozó biztosítja azon internetes háttér-felületet, melyen a 

Nyereményjátékra történő regisztrációt követően a Játékos adatai tárolásra kerülnek. 

Közreműködő ezen adatbázisból végzi a sorsolást. 
 

8.5. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt 

kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra 

kerül. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva: 

(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.); 

(b) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és 

azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.). 

 

mailto:adatkezeles@mediamarkt.hu
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

manipulációt, visszaélést, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, a Nyereményjátékból indoklás nélkül kizárja.  

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a 

Szervező (Invitone Korlátolt Felelősségű Társaság - 2045 Törökbálint FSD park 5.) és 

a Közreműködők (Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. - 1138 Budapest, 

Váci út 140.; MS E-Commerce Kft. - 1138 Budapest, Váci út 140.) együtt végzik és 

teljesítik, az adózási kötelezettségek a Szervezőt terhelik. 

 

Szervező nyomdai és postai hibákért felelősséget nem vállal. 

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a 

weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!  

 

 

Budapest, 2019. július 11. 

 

 

Invitone Korlátolt Felelősségű Társaság 

Szervező 
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1. számú melléklet 

 

KEDD, OKTÓBER 8. 

Egész nap  Nemzetközi vendégek 

érkezése  

Reptéri transzfer a Hotelbe.  

17:00 - 21:00 ARIA (Ironwood Terrace) Élőzene, open bar.  

   

SZERDA, OKTÓBER 9. 

Egész nap Vendégek érkezése Reptéri transzfer a Hotelbe.  

8:00 - 10:00 Hospitality Lounge  Reggeli.  

8:00 - 20:00 Hospitality Lounge  Napközbeni programok, könnyű falatok.  

8:00PM - 

11:00PM 

JBL REMIX @ OMNIA 

Terrace (Caesars) 

Vacsora, open bar  

Ingyenes buszjárat 19:30 és 20:30 között az ARIA 

Hotelből a program helyszínére  

Fellépők: Shaquille O'Neal, Run DMC 

Ingyenes buszjárat a program végét követően az 

ARIA Hotelbe (opcionális)  

   

CSÜTÖRTÖK, OKTÓBER 10.  

9:00 - 10:00 Hospitality Lounge  Reggeli.  

9:00 - 20:00 Hospitality Lounge  Napközbeni programok, könnyű falatok.  

20:00-24:00 CLUB JBL @ ARIA 

(JEWEL Nightclub) 

Vacsora, open bar. 

Fellépők: Armin van Buuren & Tigerlily.  

Ingyenes buszjárat a program végét követően az 

ARIA Hotelbe (opcionális). 

   

PÉNTEK, OKTÓBER 11.  

8:00AM - 

10:00AM 

Hospitality Lounge  Reggeli.  

8:00AM - 

8:00PM 

Hospitality Lounge Napközbeni programok, könnyű falatok.  

7:00PM - 

11:30PM 

JBL LIVE! @ Brooklyn 

Bowl Las Vegas 

Vacsora, open bar. 

Ingyenes buszjárat 18:30 és 19:30 között az ARIA 

Hotelből a program helyszínére  

Fellépő: Khalid. 

Ingyenes buszjárat a program végét követően az 

ARIA Hotelbe (opcionális). 

   

SZOMBAT, OKTÓBER 12.  

8:00 - 10:00 Vendégek távozása Reptéri transzfer.  

8:00 - 10:00 Hospitality Lounge  Reggeli.  

7:00 - 18:00 Hospitality Lounge  Könnyű falatkák a távozó vendégek számára.  

   

 


