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Nyereményjáték szabályzat 

 

A JátékNet.hu Webáruház Kft. mint játékszervező, a JatekBolt.hu hivatalos weboldalán 

nyereményjátékokat szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: 

„Játékszabályzat” az alábbiakban határozza meg: 

 

1. A játékszervező: 

 

Cégneve: JátékNet.hu Webáruház Kft. (a továbbiakban „Szervező”, vagy „Játékszervező”) 

Adószám: 13793388-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-196117 

székhely: 1097. Könyves Kálmán Krt. 12-14. (Lurdy Ház 2. emelet)  

 

2. A Nyereményjátékban résztvevő és abból kizárt személyek:  

 

A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgár, 

vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel, és lakóhellyel rendelkezik és megfelel jelen 

Játékszabályzat előírásainak (továbbiakban: Játékos) A Nyereményjátékban nem vehet részt a 

Játékszervező munkatársa, továbbá annak hozzátartozója. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, azért 

semmiféle anyagi ellenszolgáltatás nem jár. A Nyereményjátékban azok a személyek vehetnek 

részt, akik a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének együttesen megfelelnek. 

A Nyereményjátékban kizárólag az vehet részt, aki a www.jatekbolt.hu oldalon, saját nevében, 

azonos e-mail címről on-line vásárol, 2019. július 23. 00:00 óra - 2019. szeptember 1. 23:59 

óra között, alkalmanként bármilyen értékben, az Iskolakezdés 2019 kategóriában meghirdetett 

árukészletből az árukészlet erejéig.  

A Nyereményjátékban a Játékos minden, bármely értékű vásárlásával egy-egy önálló nyerési 

eséllyel vesz részt. 

 

 

 

http://www.jatekbolt.hu/
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3. A Nyereményjáték időtartama: 

A Nyereményjáték 2019. július 23. napján 00:00 órától – 2019. szeptember 1. napján 23:59 

óráig tart. A Nyereményjátékban fenti időpontok előtt, vagy után érkezett megrendelések nem 

vesznek részt a promócióban. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező – bármely előre nem látható okból adódóan, – 

fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélküli visszavonására, mellyel 

kapcsolatban a Szervezőt semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 

4. A nyeremények elnyerésének feltételrendszere: 

A nyeremények elnyeréséhez a Játékosnak maradéktalanul végre kell hajtania, valamint meg 

kell felelnie a jelen Játékszabályzatban, és különösen jelenpontban leírt játék mechanizmus 

lépéseinek: 

a. A Játékosnak a Szervező weboldalán, alkalmanként bármilyen értékben kell 

saját nevében, azonos e-mail címről vásárolnia, a Iskolakezdés 2019 

kategóriában meghirdetett árukészletből.  

b. Az adott megrendeléshez kapcsolódó fizetés sikeres tranzakcióval lezárult 

 

c. A rendelések esetén vásárló a vásárlást követően nem él a 14 napos elállási 

joggal. 

 

 

5. Nyeremények, és a nyeremények sorsolása: 

Szervező Öt nyertest sorsol ki, azok között, akik a jelen Játékszabályzatban előírt – különösen 

a 4. pontban lévő – összes feltételnek megfelelnek, azaz az adott időszakban alkalmanként 

bármilyen értékben vásárolnak a www.jatekbolt.hu oldalon, az Iskolakezdés 2019 

kategóriában.  

A sorsolás mechanizmusa: 

A promóció zárását követően azon játékosok közül, akik a jelen szabályzatban 

foglaltaknak együttesen megfeleltek a Szervező 5 db, azaz öt nyertest és 3, azaz három 

tartaléknyertest sorsol ki. 
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A sorsolás, a szervező székhelyén történik számítógépes algoritmus segítségével, 

véletlenszerű sorsolással 1, azaz egy alkalommal a Nyereményjáték lezárását követő 20 

(húsz) munkanapon belül. 

 

6. Vásárlás árának visszanyerése kupon formájában: 

A Játékosnak a Szervező weboldalán, alkalmanként bármilyen értékben kell saját nevében, 

azonos e-mail címről vásárolnia az Iskolakezdés 2019-es kategóriában. Több alkalom esetén a 

nyeremény megnyerésének esélye folyamatosan nő. A kisorsolt nyertesek, kupon formájában a 

Szervező webáruházában bármely termék későbbi, de legfeljebb egy azaz, 1 hónapon belüli 

vásárlása során, a kisorsolt kupon felhasználásával levásárolhatja azt az összeget, amit a 

kisorsolt vásárlása során az Iskolakezdés 2019-es kategóriában költött el. További termékek 

árát, a nyereményjáték során a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni kupon formájában 

sem. 

 

7. A Nyerményjáték sorsolása, a termékre történő jogosultság és a termék átvétele: 

 

A sorsolás menete: Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének 

együttesen megfelel, azaz alkalmanként bármilyen értékben vásárolt az Iskolakezdés 2019 

termékei közül, vásárlásonként egy-egy jogosultságot nyer a nyeremény sorsolásán történő 

részvételre.  

 

Nem vehet részt a sorsolásban az a Játékos, aki birtokbavételét követően az általa vásárolt 

terméket – elállásra hivatkozással – a Szervezőnek visszajuttatta. 

 

A sorsolás helyszíne a JátékNet Webáruház székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 12-14. Lurdy ház 

 

A sorsolás időpontja: 2019.09.17 14:00 óra 

A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése: 
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Amennyiben a Játékos a sorsolás során nyer, a Szervező a sorsolást követően, saját 

ügyfélszolgálata révén a Játékos által megadott e-mail címen, vagy telefonon keresztül 

értesíti a nyertest.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékban csak olyan Játékos részvételét áll 

módjában elfogadni, akik együttesen és maradéktalanul megfelelnek a jelen Nyereményjáték 

szabályzatban leírt feltételeknek. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármilyen módon hamisított vagy manipulált részvételt 

érvénytelenek nyilvánítsa, és az azt leadó Játékost kizárja a Nyereményjátékból.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

Nyereményjátékából azt a Játékost, aki bármely, a Szervező. által szervezett 

Nyereményjátékban bármikor csalást/hamisítást követ/ett/ el. 

A Játékos a játékban történő részvételével jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a játékban 

történő részvétel során a Játékos által hibásan vagy tévesen megadott elérhetőségek esetében a 

Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli, a Szervezőnek a Játékosok által megadott 

elérhetőségek valódiságának ellenőrzésére nincs hatásköre és joga.  

Amennyiben az adott Nyertessel történő kapcsolatfelvétel 3 (három) egymást követő 

alkalommal eredménytelenül zárul, vagy az értesítést követően a Nyertes a nyereményért 30 

naptári napon belül nem jelentkezik a Szervező jogosult a Nyertest a nyertesek listájáról törölni 

és a nyereményeket a tartalék nyertesek közül a sorban következő tartaléknyertes részére átadni.  

Az eredetileg kisorsolt nyertes igazolt elérhetetleneségéből, vagy jelentkezése elmaradásából 

eredő jogkövetkezményeket a Szervező felelősséget nem vállal. 

 

A Nyereményjáték jelen szabályzatában nem, vagy nem elegendő mélységig szabályozott 

kérdéseivel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A 

Szervező a Játékos által hibásan, hiányosan megadott adatokból eredő vitákkal kapcsolatban 

kizárja a felelősségét. 

A nyertesek a játékban történő részvétellel jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy a 

nyeremények készpénzre váltására, vagy más természetes- és/vagy jogi személyre történő 

átruházására nincs mód.  
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A nyertesek emellett a játékban történő részvétellel jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy a 

nyereményeket a Szervező a nyertesek értesítését követően 30 (harminc) napig tárolja, mely 

idő letelte után a nyeremény/ek/ a tartaléknyertes/ek/ részére kerül/nek/ átadásra. 

A nyertes a játékban történő részvételével tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyeremény 

kupon átadása a nyertes érdekkörébe tartozó okból (pl. időbeosztásának egyeztetése miatt) 

meghiúsul, úgy a Szervezőt evvel kapcsolatban semmilyen kártérítési vagy visszaváltási, 

illetőleg cserenyeremény biztosítási kötelezettség nem terheli.  

8. Nyeremény átvétele: 

A kisorsolt nyerteseknek a nyeremény átvételéhez magával kell hozniuk személyét azonosító 

fényképes hatósági okmányukat (útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély) és a 

vásárlását igazoló eredeti számláit is. 

Amennyiben egy kisorsolt játékos a vásárlást követően él a 14 napos elállás jogával, vagy 

nyereményét a jelen Játékszabályzatban meghatározott időpontig nem veszi át, úgy tudomásul 

veszi, hogy Őt a Szervező jogosult a nyertesek listájából törölni és helyette a tartalék nyertesek 

közül soron következőt nyertesnek tekinteni. 

 

9. Adózási kérdések: 

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. 

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció 

szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. 

nyilatkozatot megadni a Szervező részére. 

10. Adatkezelés:  

A Játékos a weboldalon történő regisztrációval és az adatkezelési nyilatkozat aláírásával 

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a 

nyereményjáték lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje.  

A Szervező a Játékos személyes adatait a jogszabályok rendelkezéseinek (különösen az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a kutatás és a 

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló, és az egyének 

védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) megfelelően kezeli.  
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A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező 

díjmentesen felhasználja a játékosok által önkéntesen megadott személyi adatait és személyes 

jellegű információit (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a jelen Nyereményjáték lebonyolítása 

és dokumentálása céljára;  

A Szervező, mint Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adja a Játékosok részére 

személyes adataik kezelésével összefüggésben:  

a.) a Szervező a Játékszabályzatban megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az 

érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és a Nyereményjátékban történő 

részvételi szándék jelzésével a Játékos által kifejezett.  

b.) A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerhetik az adatokat):  

- a Szervező vezetője,  

c.) Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.  

d.) Az adatkezelés időtartama: a Játékszabályzat szerint  

e.) Az adatkezelés célja: a Játékosok azonosítása, a nyeremények továbbítása, 

jogszabályi előírások végrehajtása 

 

Játékos tudomásul veszi, hogy jogában áll kezdeményezni az Adatkezelőnél 

- a személyes adataihoz való hozzáférést,  

- személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását,  

- joga van az adathordozhatósághoz, hozzájárulása visszavonásához, amely a 

nyereményjátékból történő kilépéssel jár,  

- panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz.  

 

Bővebb tájékoztatás található a Szervező, honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban. 

Az adatkezelő JátékNet.hu Webáruház Kft. (a továbbiakban „Szervező”, vagy „Játékszervező”) 

Adószám: 13793388-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-196117 központi ügyintézés helye a 

székhellyel azonos 1097. Könyves Kálmán Krt. 12-14. (Lurdy Ház 2. emelet) ügyfélszolgálati 

iroda 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. 
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11. Vegyes rendelkezések:  

A Játékosok a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen 

játékszabályt. 

A Nyereményjátékról szóló információk, illetve a szabályzat elérhető a Szervező 

www.jatekbolt.hu/btskampany weboldalán 

Részletes információkért a Nyereményjáték ideje alatt a Szervező ügyfélszolgálatán 1117 

Budapest, Hunyadi János út 4. szám, hétköznap 9:00-17:00 között hívható nem emeltdíjas 

telefonszámon: +36-1-700-4230, vagy személyesen fordulhatnak a Játékosok. 

Budapest, 2019. július 23. 

 

Játéknet.hu Webáruház Kft. 

Szervező 

 


