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A nyereményjáték szervezője 

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a MARKET-SK Kft. (Szervező), 
székhelye: 7754 Bóly, Bánki Donát u. 20. 

 

Részvételi feltételek 
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azok a természetes személyek vesznek részt, 

akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek: 

aki a Szervező hírlevél adatbázisában 2017. június 22-én 0:00-kor nem szerepel és 
aki 2017. június 22. 0:00 és 2017. július 5. 24:00 között feliratkozik Szervező hírlevél 

adatbázisába. 

 
A Játék időtartama 

2017. június 22. – 2017. július 5. 

 

Garantált nyertes 
A Szervező 2017. július 6-án 12 órakor megállapítja a nyertest. 

 

Garantált nyeremény 
A Játék keretében a nyertesek egyenként 10.000 forint értékű KockaÁruház Vásárlási 

Utalványt kapnak. A Játékban összesen 5 nyeremény kerül kisorsolásra.  

 
Egyéb 

 A Játékban a Szervező munkavállalói nem vehetnek részt. 

 A nyertesnek a KockaÁruház Vásárlási Utalvány nyereményt az általa megadott és 
ellenőrzött email címre elektronikus formában (pdf) küldjük ki. A Szervező csak a 

küldemény feladásért felel, a kézbesítés, az elektronikus email cím kezeléséért,  

hibájáért, hiányosságáért felelősséget nem vállal.  

 A nyertesek listáját a Szervező weboldalán (www.kockaaruhaz.hu) tesszük közzé 
legkésőbb 2017. július 7-én. A nyereményhez kapcsolódó, hatályos jogszabályok 

szerint felmerülő adó-és járulékfizetési kötelezettségeket és az ajándék elektronikus 

kézbesítésének költségét a Szervező téríti meg, de az egyéb felmerülő költségeket – 
mint például a nyeremény átvételének eltérő módja: házhoz szállítás, postai, illetve 

futár költség – a Játékos viseli. 

 A nyeremény készpénzre nem váltható. Amennyiben a nyertes Játékos nem kíván élni a 
nyereményével, lehetősége van arra - a nyeremény átvételét követően - hogy 

nyereményét más személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a 

jövőben azonban sem a nyertes Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény a 
Játékos által átruházásra került, semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel 

szemben. 

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a 

nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére 
nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult. 

 A nyertes a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve nyilvánosságra 

kerüljön a Szervező weboldalán. 
 A Játékban történő részvétellel a Játékos egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Szervező adatbázisában nyilvántartott személyes adatait (név, cím, e-mail cím, 

telefonszám) a szükséges mértékig kezelje. 

http://www.kockaaruhaz.hu/


 A Szervező a résztvevők adatait a jelen Szabályzatban rögzítettektől eltérő célra nem 
használja fel, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelők, 

adatfeldolgozók kivételével harmadik személynek nem adja át. 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok a Szervező honlapján közzétett 

Adatkezelési Nyilatkozatban érhetőek el. Amennyiben a Játék során visszaélés, vagy 
olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a 

visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. 
 Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. 

Szervező bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a 

www.kockaaruhaz.hu honlapon keresztül közöl a nyereményjáték résztvevőivel. 
 Játékos felelőssége, hogy a Játék során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, és 

hogy az adatokban beállt változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek. 

 A Játékban résztvevők a részvétellel magukra nézve kötelezőnek ismerik el a 
Szabályzatot. 

 

 

Bóly, 2017. június 21.  

http://www.kockaaruhaz.hu/

