
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA 

 

 

1.         A nyereményjáték szervezője 

A Medostore Trade Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 7.) - a továbbiakban Szervező - a 

jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett ajándéksorsolásos nyereményjátékot 

szervez. 

 

2.         A nyereményjáték részletei 

2.1.      A nyereményjátékban való részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött természetes 

személy, aki feliratkozik a Medostore.hu weboldal hírlevelére és megad minden a sorsolásban való 

részvételhez kért személyes adatot (teljes név, e-mail cím). 

 

3.         Részvételi feltételek 

3.1.      Egy személy csak egy e-mail címmel iratkozhat fel. A nem valós vagy többszörös e-mail 

címmel feliratkozókat kizárjuk a sorsolásból. 

3.2. A játékban bárki részt vehet, aki érvényes e-mail címmel rendelkezik, függetlenül attól mikor 

iratkozott fel. 

3.3.      A feliratkozókat a Szabályzat feltételei tekintetében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben 

azok, illetve a Játékos nem felel meg a Szabályzat feltételeinek (pl. nincs megadva a személyes 

adatoknál minden szükséges adat), úgy az érintett jelentkezőt a Versenyben nem tudja szerepeltetni.  

3.4.      A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

(a) a Medostore Trade Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) 

(b) nem természetes személyek 

(c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek. 

 

4.         Nyeremények 

Kisorsolunk 3 db, egyenként 30.000 Ft értékű Medostore vásárlási utalványt.  

 

Az utalvány beváltható internetes, telefonos, illetve bolti vásárlásnál, bármely, nem akciós termékre.  

Az utalvány készpénzre nem váltható és más kedvezményekkel nem vonható össze.  

Az utalványból készpénzt visszaadni nem tudunk!  

 

Internetes vásárlás esetén a promóciós kód rovatba kérjük, írja be ezt a kódot: 15045000 

 

5.         A sorsolás időpontja 

A sorsolás időpontja 2015. október 6. kedd 

 

6.         Sorsolás és a nyertesek értesítése 

6.1.      A sorsolásra a véletlenszerűség elvét követő számítógépes sorsolással 2015. október 6-án a 

Szervező székhelyén: 1037 Budapest, Montevideo u. 7. I. emeletén kerül sor. A sorsolás során 5 db 

nyertest és 3 db tartaléknyertest sorsolunk ki. 

6.2.      A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a sorrendben előtte 

lévő nyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely személyi feltételnek nem 

felel meg, és emiatt kizárásra kerül, vagy akkor, ha a nyertes a jelen játékszabályba ütköző 

magatartása miatt kerül kizárásra, illetve akkor ha a nyertes megadott időn belül nem jelentkezik a 

nyereményért. A nyerteseket írásban (e-mail) értesítjük. A nyeremények készpénzre nem válthatóak 

át, és másra nem átruházhatóak. 

 



7.         A nyeremények átadása 

7.1.      A nyerteseknek az általuk megadott címre kipostázzuk a nyereményt. A kiszállítás költségét a 

Szervező vállalja. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó 

fizetési kötelezettség. A díjak kapcsán keletkező közterheket a Szervező a hatályos adótörvények 

alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és 

felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény 

átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyerteseket terheli. 

7.2.      A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból a Játékost, amennyiben a 

nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, 

vagy pontatlanság miatt nem azonosítható be, vagy nem értesíthető a Játékos. 

7.3.      A nyertesek a Nyeremény átvételére a nyerés tényéről szóló értesítést követően, de legkésőbb 

a sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül jogosultak.  

7.4.      A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során 

keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. 

  

8.         Adatkezelés 

8.1.      A Játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott 

személyes adatait (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és 

a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési 

eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. 

8.2.      A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel 

készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a 

Szervező belső prezentációs tevékenységéhez történő felhasználásához, továbbá a Szervező által 

készíttetett reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön 

díjazás nélkül. Az adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig tart. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi. 

8.3.      Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai 

törlését a nyilvántartásból bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti a következő címen, 

telefonszámon és e-mail címen: Medostore Trade Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 7.  

Telefon: (06 1) 510-0988, e-mail: info@medostore.hu 

8.4.      A Játékos Pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban 

foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta  

és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a 

nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt. 

 

Budapest, 2015. szeptember 1. 

Medostore Trade Kft. 

Szervező 
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