A Gyöngyvásár webáruház „Nyerd vissza a
rendelésed árát 2017 valentin-nap” játékának
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
1. A nyereményjáték szervezője
A „Nyerd vissza a rendelésed árát 2017 valentin-nap” promóció (továbbiakban: Játék) szervezője
a Gyöngyvásár Bt. (továbbiakban: Szervező, székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 79., tetőtér)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét
betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Gyöngyvásár Bt. – mint a
Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő szervezet – alkalmazottjait, valamint
ezen személyek Ptk. 685 § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit.
A Játékos továbbá megfelel az 5. pontban meghatározott feltételeknek, valamint elfogadja a
promóció feltételeit és teljes körű szabályzatát.
3. A sorsolás menete
A Szervező egy számítógépes alkalmazást használ arra, hogy megállapítsa a nyertes kilétét (a
továbbiakban: Sorsolás menete). A Játékban résztvevő Játékosok mindegyike kap egy, csak
hozzá kapcsolódó sorszámot, és ezt az azonosítót határozza meg az alkalmazás.
A sorsoláshoz használt alkalmazás a https://www.random.org/ címen elérhető véletlenszámgenerátor.

4. A nyereményjáték/promóció időtartama
A Játék 2017. január 23. – 2017. február 3. között kerül lebonyolításra. A Játékban a 2017.
január 29-éig leadott megrendelések tulajdonosai vesznek részt. A Játék legalább 5 résztvevő
esetén indul.

5. Részvételi szabályzat
A Játékban résztvevők megrendelésük leadásával automatikusan regisztrálnak (név, e-mail cím,
mobiltelefonszám, szállítási és egyéb, a megrendeléshez kötődő adatok).
Amennyiben a megrendelő személy nem kíván részt venni a Játékban, azt megjegyzésben
jelezheti. Ez magát a megrendelést nem befolyásolja.
A Játékban csak pontos személyes adatokkal (Játékos neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma,
lakcíme) vesznek részt a Játékosok. Részvételükkel a Játékosok elfogadják a Sorsolás menetét.
A nyertes csak olyan személy lehet, aki legkésőbb 2017. február 2-áig kifizette a Játék időtartama
alatt leadott megrendelését. Azok a résztvevők, akik ezt a jelzett határidőig nem teszik meg,
automatikusan kizárják magukat a sorsolásból.
A nyertes neve felkerül a Gyöngyvásár Webáruház hivatalos Facebook oldalára (
http://www.facebook.com/gyongyvasar ), amelyet a Szervező a sorsolás napján tesz közzé.

6. Nyeremények és felhasználásuk
A Játék végén kisorsolásra kerül egy kupon, amelynek értéke a kisorsolt Játékos rendelésének
végösszegével (amely az esetleges szállítási díjat is tartalmazza) megegyezik. Ez a kupon egy
naptári évig egy alkalommal bármikor beváltható a Gyöngyvásár Webáruház
(http://www.gyongyvasar.hu) termékeire.
A nyeremény készpénzre nem váltható, és az elvesztéséből adódó kárért felelősséget a Szervező

nem vállal.

7. A Játék eredményhirdetése
A Játék nyertese az résztvevő, akinek nevét a Szervező a sorsolás napján, 2017. február 3-án a
Sorsolási eljárással kisorsolja. A Szervező a nyertest az általa megadott e-mail címen vagy
telefonszámon értesíti, és a sorsolás napján nevét közzéteszi a Gyöngyvásár Webáruház
hivatalos Facebook oldalán is ( http://www.facebook.com/gyongyvasar ).

8. A nyeremény átvétele, nyertesek nyilvánosságra hozatala
A nyertes Játékos neve megtekinthető 2017. február 4-étől a Gyöngyvásár Webáruház hivatalos
Facebook oldalán. A nyertest a Szervező a megadott e-mail címen vagy telefonszámon is értesíti.
A nyeremény a nyertes rendeléséhez megadott e-mail címén kerül kézbesítésre. Amennyiben
bármilyen ok miatt a nyertes nem kapta meg a nyereményét, jelzésére a Szervező újra elküldi azt
a fent részletezett módon.
Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, és promóciós reklámcélokat szolgáló
rádió, fotó és videó anyagokban felhasználja.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve nyilvánosságra kerüljön.

9. Nyereménnyel kapcsolatos adó
Szervező vállalja, hogy a nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően
megfizeti, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség. A nyereményt
Szervező legkésőbb 2017. február 8-áig elküldi a nyertesnek.

10.Egyéb rendelkezések
A Játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a
Játékosok megtekinthetnek interneten, a http://www.gyongyvasar.hu/nyerd-vissza-arendelesed-arat oldalon. A Szervező a Játékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést
nem folytat, jogi út kizárva.
A nyeremény felhasználása/átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért
a Szervező felelősséget nem vállal.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt, a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált nyeremény átadására
kötelezhető.
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti
adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt
jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való
hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező és annak
megbízottjai díjmentesen tárolják és felhasználhatják a résztvevők Játék során megadott
személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, lakcím, mobiltelefonszám,
e-mail cím) jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára. A Szervező a beérkezett adatokat
bizalmasan kezeli, és harmadik félnek ezen információkat nem adja tovább. A Játékos nevének
és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból
a Szervezőtől. A nyertes a nyereményjátékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy nevét a
Szervező nyilvánosságra hozza. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos
játékszabályt.

