RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Van már mibe pakolnia?” nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) a Mediator Group
Reklámügynökség Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.) a Center Invest Építőipari és Szolgáltató Kft.
megbízásából szervezi (továbbiakban „Szervezők”).
2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2017. augusztus 21. 10:00-tól 2017. szeptember 17. 19:00-ig tart. A Pályázatot nem muszáj
a vásárlás napján feltölteni.
3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
3.1. A Játékban kizárólag: azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet
részt,
 aki nem esik a Játékszabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe
(továbbiakban: „Játékos”),
 aki a Játék időtartama alatt vásárol bruttó 5000 Ft feletti értékben bármilyen terméket a
lenti 3.7. pontban felsorolt üzletek valamelyikében,
 majd a vásárlást követően – szintén a Játék időtartamán belül – feltölti a nyugtán
(továbbiakban: „Blokk”) található 9 számjegyű AP kódot, a vásárlás dátumát (év,
hónap, nap, óra, perc), és a kért adatokat a www.stopshopjatek.hu oldalon található
alkalmazásba (továbbiakban: „Pályázat”).
3.2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és a jelen
játékszabályban írtak szerint beküldje a Szervezőknek. Számlával és olyan Blokkal, amin
nincs rajta a vásárlás dátuma és/vagy AP kód, nem lehet részt venni a Játékban.
3.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 25 Pályázatot tölthet fel, és egy Blokkal csak
egyszer pályázhat. Egy Blokkal csak egy Játékos pályázhat. Egy Játékos egyféle üzletből
maximum 5 Blokkal játszhat (tehát pl. maximum 5 Blokk a DM-ből, maximum 5 Sparból
stb.).
3.4. Egy Játékos csak egyszer nyerhet a Játék időtartama alatt, függetlenül attól, hogy hány
Pályázatot töltött fel.
3.5. Érvényes Pályázatnak kizárólag az minősül, ha egy Blokkon bruttó 5000 Ft feletti összeg
szerepel és a vásárlás időpontja 2017. augusztus 21. 10:00 és 2017. szeptember 17. 19:00
közötti. Nyeremény csak a nyertes AP kódot és vásárlás dátumát tartalmazó Blokk,
valamint érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél (scannelt formában)
bemutatása esetén vehető át.
3.5.1. A Szervezők kizárják a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy
software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett
Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervezők nem fogadják el a
Pályázat beérkezésének bizonyítékaként.
3.6. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.

3.7. A Játékban az alábbi üzletközpontok alá tartozó boltok vesznek részt:
Békéscsaba (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68.)
Budapest II. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.)
Budapest III. (1036 Budapest, Bécsi út 136.)
Budapest IV. (1042 Budapest, Árpád út 183-185.)
Debrecen (4031 Debrecen, Kishatár út 34/B)
Érd (2030 Érd, Budai út 13.)
Gödöllő (2100 Gödöllő, Bossányi Krisztina u. 2.)
Keszthely (8360 Keszthely, Murvás u. 2.)
Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/A)
Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 123.)
Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/A)
Veszprém (8200 Veszprém, Dornyai Béla u. 4.)
4. NYEREMÉNYEK
4.1. A Játék időtartama alatt a pályázó Játékosok között kisorsolásra kerülnek az alábbi
nyeremények:
·
·
·
·
·

6 db 40.000 Ft értékű Deichmann ajándékkártya
5 db 40.000 Ft értékű H&M ajándékkártya
6 db 40.000 Ft értékű Müller ajándékkártya
5 db 40.000 Ft értékű dm ajándékkártya
6 db 40.000 Ft értékű Libri ajándékkártya

4.2. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez
tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a
Szervezők viselik, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének
helyszínére történő utazás költségei, nyertes blokk postázása) a Játékost terhelik.
4.2.1. A nyereményeket a Blokk visszaigazolásától számított 2 hónapon belül juttatja el a
Mediator Group Kft. a nyerteseknek.
4.3. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel
helyettesítsenek a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb
értékben. A Szervezők ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadnak el.
5. SORSOLÁS ÉS ÉRTESÍTÉS
5.1. A rendszer gépi sorsolással minden nap kisorsol egy időpontot, és az időpont után az ahhoz
legközelebb beküldött Blokk a nyertes. A sorsolást a Mediator Group Kft. végzi a
következő helyszínen: 1034 Budapest, Bécsi út 58.
5.2. A nyertes kizárható, ha:
 nem tudja igazolni a nyerést,
 vagy nem érvényes a Blokkja,
 vagy nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek

5.3. Amennyiben a fentiek valamelyike bekövetkezik, és így a nyertes kizárásra kerül, akkor az
őt követő pótnyertes veheti át a nyereményt. A pótnyertes a nyerés időpontjához képest a
második legközelebbi időpontban beküldött Blokk lesz.
5.4. A Szervezők a nyerteseket, illetve a nyertesek kizárása esetén a tartalék nyerteseket írásban
(e-mailben) értesítik a döntés meghozatalától számított egy héten belül. A nyerteseknek az
értesítést követően 10 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Pályázatban szereplő Blokkot
eljuttassa a Mediator Group Kft. részére (e-mailben vagy postai úton), ezt követően nem
jogosult a nyeremény átvételére. A nyeremény csak a nyertes AP kódot és vásárlás dátumát
igazoló eredeti Blokk vagy annak másolatának beérkezése után kerül kézbesítésre.
5.5. A Szervezők a nyertesek keresztnevét és a vezetéknevük kezdőbetűjét közzéteszik a
sorsolást követően a www.facebook.com/stopshop.hu internetes oldalon.
5.6. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel
meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6. SZEMÉLYES ADATOK, ADATVÉDELEM
6.1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék
során általa megadott személyes adatai a Szervezők adatbázisába kerüljenek és azokat a
Szervezők - az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása, saját marketing
tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassák, saját
akcióiról, ajánlatairól postai úton, elektronikusan, levélben vagy telefonon tájékoztatást
nyújtson. Az adatok kezelőik a Szervezők, aki az adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A beküldésre került személyi
igazolvány vagy útlevél másolatokat a Szervező a Játék végén köteles törölni
nyilvántartásából.
6.2. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervezők a személyes adatait kezeljék, adatai
törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen:
Mediator Group, 1034 Budapest, Bécsi út 58., vagy a következő e-mail címen:
info@mediator.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai
helyesbítését is.
6.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1.
pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását
megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervezők részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által
kért törlésnek a Szervezők csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
6.4. Az adatok feldolgozását a Szervezők megbízásából a Mediator Group Kft. (1034 Budapest,
Bécsi út 58.) végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő Magyar Posta
vagy csomagküldő szolgálat a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a
nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának,
kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervezők a Játékos személyes adatait nem adják ki
további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása nélkül.

6.5. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) lehet élni vagy bírósághoz
fordulni.
7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
7.1. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 685.§.b.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
7.2. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért,
illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget
nem vállalnak.
7.3. A Szervezők a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen
igényét
jogszabályi
keretek
között
a
nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a
nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelölnek.
7.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével
együtt jogosult (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő). A Játékban
cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
7.5. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.stopshopjatek.hu internetes
oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata szintén a fent említett internetes
oldalon jelenik meg.
7.6. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban bizonyítottan
csalást/hamisítást követ el.
7.7. A Szervezők fenntartják maguknak a változtatás jogát a Részvételi- és Játékszabályzatban.
7.8. A promóció nem tartozik a Szerencsejáték törvény hatálya alá.
7.9. A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-126260/2017

Budapest, 2017. augusztus 21.
Center Invest Építőipari és Szolgáltató Kft.
Szervezők

