A „VELÜNK SIMÁN NYERHETSZ!” PROMÓCIÓS KAMPÁNY
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Jelen szabályzat (a továbbiakban: „Részvételi és játékszabályzat”) rögzíti a „Velünk simán
nyerhetsz!” elnevezésű promóciós kampányban (a továbbiakban: „Promóció”) történő
részvétel feltételeit.
A Promóció Részvételi és játékszabályzata a Promóciós weboldalon érhető el.
1.2 A Promóció szervezője a Panasonic Marketing Europe GmbH (bejegyzett székhelye:
Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Német Szövetségi Köztársaság, cégjegyzékszáma: HRB
13178) nevében eljáró Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacni slozka Ceska
republika (bejegyzett székhelye: Prága, Krizikova 148/34, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma:
CZ 24655121 - a továbbiakban: „Szervező”).
A Promóció Szervező által meghatározott tevékenységek elvégzésére meghatalmazott felelős
koordinátora az Artvertising Reklámügynökség Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
1.em.; levelezési cím: 1435 Budapest Pf. 2.; e-mail: panasonicpromocio@artvertising.hu) - a
továbbiakban: „Koordinátor”.
1.3. A Promóció Magyarország (a továbbiakban: „Promóciós terület”) területén kerül
megrendezésre.
1.4. A Promócióban kizárólag az ES-EL-szériás* Flexibilis Panasonic epilátor készülékek vesznek
részt (a továbbiakban: „Termék“).
A promócióban az alábbi termékazonosítójú Panasonic epilátorok vesznek részt: ES-EL2A, ESEL3A, ES-EL7A, ES-EL8A, ES-EL9A, ES-ED23
1.5. A Promóció (az első és utolsó napot is beleértve) 2019. június 1. 00:00:00 óra - 2019. július 1.
23:59:59 között zajlik (a továbbiakban: „Promóciós időszak”).
A megadott határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor
tekinthető beérkezettnek, ha az a Promóciós időszak alatt a lebonyolító rendszer
adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való
rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.
1.6. A Promóció csak a Promóciós időszakban vásárolt Termékre terjed ki.
1.7. A Promócióban kizárólag új, eredeti, az Extreme Digital webáruházán keresztül vásárolt
Termék vehet részt. A Promócióban történő részvételre tehát nem jogosítanak más termékek,
vagy az a Termék, amelyet nem az Extreme Digital webáruházon keresztül vásároltak.

2. A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. Első lépésben az 1.5. pontban megadott Promóciós időszakon belül a Promóciós területen
lévő Extreme Digital internetes áruházban egy darab (nem használt) Termék vásárlása és a
vásárlást igazoló eredeti bizonylat megőrzése, melyen fel van tüntetve a Termék típusa és a
vásárlás időpontja.

Második lépésben a www.panasonicpromocio.hu domain alatt lévő
(továbbiakban: Promóciós Weboldal) a következő adatok feltöltése:
- név (vezetéknév, keresztnév)
- e-mail cím
- telefonszám
- a bizonylat számlaszáma (11 jegyű betű és számkombináció együttese)
- a teljesítés/vásárlás napja

weboldalra

A Promócióban történő részvétel fent megjelölt feltételeit teljesítőket a továbbiakban:
„Résztvevő”-nek, együttesen „Résztvevők"-nek nevezzük.
2.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Koordinátor a megadott e-mail címet nem tudja
ellenőrizni. Kizárólag a Résztvevő felel azért, hogy a regisztráció alkalmával megadott emailcím a Promócióval kapcsolatos értesítésre alkalmas legyen.
A Résztvevők a megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Résztvevő regisztrációjának
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) sem a
Szervező, sem a Koordinátor semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Résztvevő saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelen személy ne
vegyen részt a Promócióban az általa használt regisztrációs adatok (név, e-mail cím)
segítségével. Szervezőt és Szervező megbízottjait, alvállalkozóit erre vonatkozóan nem terheli
felelősség.
2.3. Egy Résztvevő a Promóció időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult feltölteni egy
bizonylat adatait a Promóciós weboldalra (a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra
kerülnek), azonban minden újabb Termék vásárlása esetén - az új bizonylat adatainak
feltöltésével - további Pályázat beküldésére jogosult, mellyel nyerési esélyeit növelheti.
A nyugta a Promóció teljes időtartama alatt annak első beérkezése alkalmával vesz részt a
Promócióban és válhat nyertessé.
Csak olyan eredeti bizonylatot áll módunkban elfogadni, amelyen egyértelműen,
beazonosíthatóan fel van tüntetve a vásárolt termék megnevezése. A Résztvevő köteles a
Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig a vásárlást igazoló bizonylatot megőrizni,
és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Koordinátornak bemutatni, amely
a nyeremény átvételének előfeltétele lehet. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált
bizonylatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Promócióban. A Promócióban részt vevő
bizonylatok érvényességével, valamint a Promóció jelen pontjában nem szabályozott
kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A
Szervező a bizonylatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő viták kapcsán kizárja a
felelősségét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.
2.4. A Promócióban való részvételével a Résztvevő egyidejűleg elfogadja a jelen
szabályzatban leírt valamennyi feltételt, illetve az adatkezelési irányelveket.

3. NYERŐIDŐPONTOK KISORSOLÁSA
3.1. A nyerőidőpontos nyereményeket definiáló 17 (tizenhét) nyerőidőpontot (továbbiakban:
„Nyertes időpontok”) a Promóciós időszakra a Promóció kezdete előtt, 2019. május 22-én 11:00
órakor állapítjuk meg, a Koordinátor székhelyén, 1095 Budapest, Soroksári út 48. 1.emeletén.
3.2. Egy-egy nyerőidőponthoz kötött Nyeremény nyertesének az a Pályázat minősül, amely az
előre kisorsolt Nyertes időpont valamelyikével megegyezően, vagy amennyiben ilyen nincs, az
azt követő és ahhoz szerveridő szerint a legközelebb eső időpontban érkezett be. A Pályázat
beérkezésének időpontja annak az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája
szerinti időpontja. A nyertes Pályázatokat feltöltők a Promóciós weboldalon egyértelmű üzenet
formájában, azonnal értesülhetnek a nyertes Pályázatukról.
3.3. A Nyertes időpontok kisorsolása nem szerencse alapú, a Szerencsejáték Felügyelet részére
történő bejelentési kötelezettséggel nem bír, mivel előre kisorsolt Nyertes időpontokhoz köthető
a nyertesség.
3.4. A sorsolások nem nyilvánosak, azonban azok 3 tagú bizottság előtt zajlanak, és róluk
jegyzőkönyv készül.
3.5. A Promóció során az alábbi nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremény“) kerülnek
kiosztásra:
Összesen 17 (tizenhét) darab, egyenként 15.000 Ft (tizenötezer forint) értékű cipővásárlási
utalvány, mely beváltható 3 évig, bármely magyarországi Deichmann üzletben és online
shopban, illetve levásárolható több részletben is.
Egy adott személytől beérkezett Pályázatok közül a Promóció nyerőidőponthoz kötött
Nyereményeiből legfeljebb három (3) nyerhető meg.
A Nyeremény megszerzésének módját a vásárlást igazoló bizonylat igazolja, külön
dokumentum kiállítására nem kerül sor.

4. A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA
4.1. A nyertes Résztvevő értesítést kap, amennyiben a jelen Részvételi és játékszabályzatnak
megfelelően küldte be Pályázatát. Nyertesség esetén a Koordinátor legkésőbb 3 (három)
munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail) formájában és/vagy telefonon (a
továbbiakban: „Üzenet”) két alkalommal értesíti a nyertes Résztvevőket.
A nyertesnek az értesítés megküldését követően a megadott határidőig a 7. pontban megjelölt
e-mail címre meg kell küldenie
a., a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és
b., azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a Koordinátor
postázni tudja.
Nyereményre csak ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható eredeti bizonylat jogosít.

4.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióban nyertesnek bizonyuló Résztvevőktől
kérje a személyes dokumentumok bemutatását a Nyeremény átvételére való jogosultság
igazolása miatt.
4.3. A Nyereményeket a nyertesek értéknyilvánított levélben kapják meg, a Szervezővel /
Koordinátorral egyeztetett időpontban, de legfeljebb a Nyereményre történő jogosulttá válás
időpontjától számított 90 naptári napon belül. A nyertesek kötelesek együttműködni a
Szervezővel, illetve a Koordinátorral annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a fenti
határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike
nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a
Koordinátor nem tartozik felelősséggel. A Koordinátor a Nyeremények átvételének lehetőségét
a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így
annak elmulasztása az érintett nyertesre nézve jogvesztő. Szervező fenntartja magának a
jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő
tartaléknyertesnek adja át.
A Nyeremény átvételének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum
kiállítására nem kerül sor.
4. 4.A Nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem
válthatók. A Nyereményekhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget, valamint a
Nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a
nyertes Résztvevőt terhelik, amelyekért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

5. A PROMÓCIÓ RÉSZTVEVŐI
A Promócióban végfelhasználók, azaz kizárólag olyan Magyarország területén állandó
lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a vonatkozó törvényi előírások
értelmében fogyasztónak minősülnek (fogyasztóként vásárolták meg a Terméket). A Szervező
és/vagy a Koordinátor alkalmazottja, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozója a Promócióban akkor sem vehet részt, ha ezt a munkáltatója engedélyezte, ez
a Promócióból történő azonnali kizáráshoz vezet.

6. KIZÁRÓ OKOK
6.1. A Résztvevő az emailben történő nyereményértesítést követően 5 munkanapon belül nem
jelzi igényét a Szervező vagy Koordinátor felé az 1.2. és 7. pontban található e-mail címek vagy
levelezési elérhetőségek egyikén. (Levelezés esetén a levél feladási dátuma az irányadó.)
6.2. A nyertes a regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása
ennek következményében meghiúsul. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt felelősség nem terheli. Az adatok ellenőrzése az egyes Nyeremények odaítélését
követően történik.
6.3. Résztvevő kérelmezi
megszüntetését.

a

Szervezőtől

vagy

Koordinátortól

az

adatkezelésének

6.4. A nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Promócióban, vagyis egy
regisztrációval több személy is pályázik.

6.5. A Résztvevő a Promóció során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a vásárlást
igazoló bizonylatot, és/vagy egyéb csalást követ el.
6.6. A nyertes nem veszi át két alkalommal a Nyereményét.
6.7. A nyertes már elérte a 3.5. pontban meghatározott megnyerhető Nyeremények
mennyiségét.
6.8.Nyertes nem őrizte meg a vásárlást igazoló bizonylatot vagy azt nem tudja sértetlen
állapotban bemutatni.

7. INFORMÁCIÓ
A Promócióval kapcsolatos információk megtalálhatók a www.panasonicpromocio.hu
weboldalon, valamint e-mail-ben is bekérhetők a panasonicpromocio@artvertising.hu e-mail
címen, illetve a 06-70-671-1254 (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között) telefonszámon. A
Promóció hivatalos játékszabályzata a www.panasonicpromocio.hu weboldalon jelenik meg.

8. PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A panaszokat a beérkezésük időpontjától számított 14 munkanapon belül ki kell vizsgálni. A
panaszt benyújtó személyt a beküldött panaszban megadott címen írásban értesíteni kell a
panasztételi eljárás eredményéről.
Promóció Résztvevője elutasított panasza ügyében bírósághoz fordulhat. Panasz benyújtása
nem előfeltétele annak, hogy a Résztvevő igényét bírósági úton érvényesíthesse.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. A Szervező, a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben kizárja a felelősségét
a Promóció Résztvevőjével történő kapcsolatfelvétel meghiúsulásáért, ha az nem a
Szervezőnek felróható okból következik be. Ilyen mentesülési oknak tekintendő különösen, ha
a Résztvevő már nem a regisztráció során megadott e-mailcímet használja, továbbá, ha a
meghiúsulás az internet-szolgáltatóknak felróható egyéb okok miatt következik be.
A Szervező, a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben kizárja a felelősségét
továbbá a törvényi rendelkezések, illetve harmadik felek (beleértve az üzenetek címzettjeit is)
jogainak megsértéséért, amennyiben ezt a jogsértést a Résztvevő idézi elő az általa megadott
e-mailcímre történő üzenetküldéssel.
9.2. A Szervező, illetve Koordinátor nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt a Promócióban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a
Szervezőnek vagy a Koordinátornak nem felróható technikai jellegű pontatlanságért, nem
teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy
átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített
adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy

használatáért, a Promóció fentiekben felsorolt okok miatti esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg a Résztvevőnél felmerülő károkért.
9.3. A Pályázat beküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és/vagy
Koordinátoron kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező
és a Koordinátor az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
9.4. A nyertesek által a megadott postacímre beküldött névre és postacímre vonatkozó
információk hiányosságáért/hibájáért, valamint a vásárlást igazoló bizonylaton található
termékek beazonosíthatatlanságáért (pl.: hiányzó vagy téves bizonylatszám, vásárlási dátum
és időpont stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: e-mailcím
változás), az igazoltan kézbesítésre átadott Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal, míg a kézbesítés során a Nyereményekben
keletkezett esetleges károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a
felelős. A Résztvevők a Promócióban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy
a Szervező a vonatkozó jogszabályok kötelező, eltérést nem igénylő rendelkezésein túlmenően
Nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást és egyéb, a jelen Játékszabályzatban nem
vizsgált kötelezettséget nem vállal.
9.5. A Szervező a Promóció lezárulta után 90 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.
9.6. Szervező ezennel fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályok által megengedett
mértékben ezen Részvételi és játékszabályzatot a Promóció Résztvevői számára a Promóciós
weboldalon közzétett értesítés útján módosítsa vagy visszavonja, különösen vis maior (háború,
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény, így különösen
jogszabályváltozás) bekövetkezésekor. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától
érvényes. Ezen túlmenően Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a
Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt
és ezzel kapcsolatban az igények ellenőrzését.
Különösen jogosult a Szervező a Promóció visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a
Nyeremény átadásának felfüggesztésére, ha a Promóció kapcsán visszaélés vagy a jelen
Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Promóció kiírásakor előre nem
látott körülmények merülnek fel. Amennyiben a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja
bizonyítást nyer, a nyertest a Promócióból a jelen Játékszabályzatba foglaltak alapján kizárja
a Szervező. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan,
hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt
mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le
nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Promóciót, egyetlen
érdekelt fél sem – ideértve a Résztvevőket – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Promóció
folytatásának kérésére.
9.7. A Promócióban történő részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Részvételi és
játékszabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban
történő részvétel és a Promócióval kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok
megadása önkéntes.

9.8. A Résztvevők elfogadják, hogy a Promócióban történő részvétel során a jelen Részvételi és
játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért
teljes körű felelősséget vállalnak.
9.9. Jelen Részvételi és játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a
Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar
bíróságok joghatósága alá tartoznak.
9.10. A Nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. Jelen Promóció a Szja törvény
(1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján
adómentes.

Budapest, 2019. május 30.
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