
 
„VALENTIN NAP” 
NYEREMÉNYJÁTÉK  

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 
(”Játékszabályzat”) 

 
 

1. A Játék szervezője 
 

A regisztrációs nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Media Markt Saturn 
Holding Magyarország Kft. (székhely: 1138-Váci út 140., adószám: 12172951-2-41, a 
továbbiakban: ”Szervező”). 

 
A nyereményjátékban a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő, a 9. pont 
szerinti kizárás hatálya alá nem eső, a 3. pontban írt feltételeknek megfelelő, 18. életévüket 
betöltött, cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító 
okmánnyal rendelkező természetes személyek (továbbiakban "Játékos") vehetnek részt. 

 
A Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő (továbbiakban: „Közreműködők”):  

 

 MS E-Commerce Kft. (székhely: 11038 Budapest, Váci út 140.) 

 Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cégjegyzékszám: 09-
09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József) 

 
2. A Nyereményjáték időtartama, leírása 
 

A Nyereményjáték 2018. február 9. 00:00 órától 2018. február 14. 23:59 óráig tart. 
 

 

 
Online/webáruházi termékvásárlás 

 
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a www.mediamarkt.hu weboldalon 
történő termékvásárlás esetén a Nyereményjátékban való részvételre kizárólag a 
2018. február 9. 00:00-tól 2018. február 14. 23:59 közötti időintervallumban 
leadott, raktárkészleten lévő termékekre vonatkozó  - az MS E-Commerce Kft. által 
visszaigazolt - megrendelések és az azok alapján legkésőbb 2018. február 21. 
napjának 23.59 órájáig átvett termékek vásárlását igazoló, majd Pályázatként a 4. 
pontban írt módon regisztrált bizonylatok jogosítanak.  
 

 
A jelen Játékszabályzat elérhetősége: a MediaMarkt offline áruházak vevőszolgálatán 
nyomtatott formában és a http://www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek.html aloldalon 
elektronikus formában. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a 
Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.  
 
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és regisztrációhoz kötött. A Szervező a 
jogszabályokban megengedett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét.  
 
A Nyereményjátékkal érintett termékek köre:  
A Nyereményjátékban promóció ideje alatt vásárolt, vagy webáruházi vásárlás esetén a 
leadott, raktárkészleten lévő termékekre vonatkozó megrendelések vehetnek részt .  

http://www.mediamarkt.hu/
http://www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek.html
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A Játékos a nyereményekért kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt vásárolt, a 
promócióban részt vevő termékek vásárlását igazoló bizonylattal pályázhat.  
 
A Nyereményjáték időtartama előtt vagy után történt termékvásárlások / 
termékmegrendelések nem jogosítanak a Nyereményjátékban való részvételre.  
 
 

3. A Játékos 
 
A Szervező által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az 
alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik: 
 
a) Játékos az lehet, aki Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel 

rendelkezik, cselekvőképes és 18. életévét betöltött természetes személy;  
 

b) Játékos az a) pontban írt feltételeknek megfelelő természetes személy, aki a 
Nyereményjáték időtartama alatt bármely MediaMarkt offline áruházban vagy a 
MediaMarkt által üzemeltetett www.mediamarkt.hu oldalon elérhető webáruházban 
található termékek közül, legalább egy darabot vásárol a 2. pontnak megfelelően, majd a 
4. pontban írtak szerint valós adataival regisztrál és Pályázatot küld be.  
 

c) A Játékos maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot.  
 

A Játékos köteles életkorát a Szervező, a Szervező által megbízott személy, illetve a 
Közreműködők munkatársainak erre irányuló felhívására hitelt érdemlően 
(személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni. 
 
A Játékos a nyeremény átvételekor köteles a promócióban résztvevő termék vásárlását 
igazoló és a regisztrációkor megadott számú eredeti bizonylatot  (számla, nyugta stb.) a 
Szervező, a Szervező által megbízott személy, illetve a Közreműködők munkatársainak 
felhívásra bemutatni.   

 
A Szervező kizárja/kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
Játékszabályzatban írt feltételeknek, továbbá aki a regisztráció és Pályázat benyújtását 
követően bármilyen okból bármikor eláll a vásárlástól.  

  
4. Regisztráció / Pályázatok benyújtása 

 
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele többek között a valós személyi adatokkal 
történő regisztráció és Pályázat benyújtása az alábbi regisztrációs felületen: 

http://www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek.html 
 

Az érvényes pályázatok benyújtásának végső időpontja: 2018. február 21.  23:59 óra 
 
 
A regisztráció során megadandó adatok (továbbiakban: Pályázat): 

 

 Teljes név (megadása kötelező): a Játékos érvényes személyi igazolványában 
feltüntetett vezeték- és utónév 

http://www.mediamarkt.hu/
http://www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek.html
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 E-mail cím (megadása kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy e-
mail címhez, kizárólag egy Játékos és egy regisztráció kapcsolódhat. 

 Lakóhely (megadása kötelező): a Játékos lakcímet igazoló hatósági igazolványába 
vagy régi típusú személyi igazolványába bejegyzett lakcím adatok 

 Játékosnak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves. (megadása kötelező) 

 A Játékos létező mobiltelefonszáma (megadása kötelező) 
 A Nyereményjátékkal érintett termék vásárlásának helyszíne: adott áruház, illetve 

webáruház (megadása kötelező) 
 A Nyereményjátékkal érintett termék kategóriája és a vásárlását igazoló bizonylaton 

szereplő alábbi adatsor (megadása kötelező): 
o nyugta esetén bizonylatszám és a bizonylaton szereplő AP kód 
o számla vagy elektronikus számla esetén számlaszám 

 
A jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos által határidőben 
regisztrált Pályázat vesz részt a Nyereményjátékban.  

 
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja a 
Játékos által tévesen, valótlanul vagy hibásan megadott adatokból eredő 
következményekért. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség 
nem terheli. 
 
A Játékos a regisztráció megtételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el a jelen Játékszabályzatot. 

 
A Promóció során egy névhez, telefonszámhoz és e-mail címhez kizárólag egy regisztráció 
kapcsolódhat. A már egyszer regisztrált Játékos korlátlan számú Pályázat (más-más számviteli 
bizonylat bizonylatszámának feltöltése) beküldésére jogosult.   
 
FONTOS TOVÁBBI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 

 A Játékosnak a regisztráció időpillanatában kell 18. életévét betöltött személynek 
lennie. A regisztrációs felületen ugyanis az életkor megadása kötelező és amennyiben 
az algoritmus észleli, hogy a Játékos által megadott születési dátum alapján még nem 
tölthette be a 18. életévet, úgy a regisztrációs folyamat nem folytatható.     

 Ugyanazon Játékos kizárólag egyetlen érvényes regisztráció alapján jogosult 
Pályázatot beküldeni a Nyereményjátékba.  

 Egy Pályázat kizárólag egy termékvásárlást igazoló bizonylat adatait tartalmazhatja és 
csak egy Pályázatnak minősül attól függetlenül, hogy a nyugtán, illetve számlán hány, 
a Nyereményjátékkal érintett termék szerepel.  

 Egyazon termékvásárláshoz kapcsolódó bizonylat kizárólag egy alkalommal küldhető 
be érvényes Pályázatként (ha a Játékos már pályázatként regisztrált bizonylat-
/számlaszámot kíván ismételten regisztrálni, azt a regisztrációs felület elutasítja).  

 A Játékos kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
nyertes Pályázata egy webáruházi megrendelés során vásárolt termékhez kapcsolódó 
bizonylat, úgy az ezen a bizonylaton szereplő termék(ek) vonatkozásában a Játékos 
az MS E-Commerce Kft. által önként vállalt 60 napos elállási jogot nem gyakorolható. 
Ez a joglemondás természetesen nem érinti a webáruházon keresztül vásárló 
Játékost jogszabály alapján megillető 14 napos elállási jogot.     
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A Játékosok kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való 
részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező, illetve 
Közreműködők számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.  
 
5. Sorsolás 
 
A szervező egy nyertest és két pótnyertest sorsol ki.  
 
Sorsolások közös szabályai: 

 
Sorsolás időpontja: 2018. március 09. (péntek) 10 óra 
Sorsolás helyszíne: szervező székhelye 
 
A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes 
programmal történik a Szervező alkalmazottai közül kiválasztott, 3 fős sorsoló bizottság előtt.  
 
A sorsolás az érvényes Pályázat regisztrációjának időpontjára történik.  
 
A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolási bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet a 
Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon 
megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező székhelyén az adott sorsolás 
napjától számított 30 naptári napon belül.  
 
6. Nyeremények 

 
A Nyereményjáték nyereménye: egy darab 1 000 000 Ft összértékű wellness hétvége.  
A nyeremény tartalma: 

 3 nap 2 éjszaka az Aphrodite Hotel****körágyas-jakuzzis szobájában 

 teljes ellátás az ott tartózkodás ideje alatt 
 a lakóhely és a szállás közötti oda és vissza utazás (gépkocsi/sofőrszolgálat) biztosítása  

 komplex belépő 2 fő részére a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőbe   
 aromaterápiás kádfürdő 2 fő részére a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben 

 masszázslehetőség 10 000 Ft értékben 2 fő részére a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben 
 egy 60 perces sétarepülésre, valamint a hotel és a Zalakorosi Repülőtér közötti oda-vissza 

transzferre jogosító ajándékutalvány  

 Sqash lehetőség 2 fő részére 1 alkalommal a zalakarosi Aphrodite Hotelban 
 Dermalife kapszula használati lehetőség 2 fő részére a zalakarosi Aphrodite  Hotelban 

belépő 1 alkalommal a zalakarosi Aphrodite Hotel kalandparkjába  
 
A fentebb részletezett szolgáltatásokat a nyertes az általa választott wellnes hétvégén legkésőbb 
2018. augusztus 31. napjáig veheti igénybe.   

 

A Főnyeremény igénybevételével kapcsolatos további FONTOS feltétel:  

- A nyertes Játékos által vendégként magával vinni kívánt személynek is legalább 
18. életévét betöltött, cselekvőképes nagykorúnak kell lennie.  

 
A nyeremény készpénzre nem váltható.  
 
A Szervező fenntartja a nyeremények megváltoztatásának jogát.  
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7. Nyeremények átadása/átvétele 
 
A Szervező a sorsolást követően értesíti a nyertes Játékost e-mailben és/vagy telefonon.  
 
Szervező legfeljebb 2 (azaz két) alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen 
és/vagy telefonszámon értesíteni a Nyertest/Pótnyertest a nyereményre jogosító sorsolás 
napjától számított legkésőbb 5 (azaz öt) munkanapon belül, napközben 8:00 és 16:00 között. 
Amennyiben a Nyertes/Pótnyertes a Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított 
legfeljebb 3 (azaz három) napon belül nem reagál, úgy az a Nyertesre/Pótnyertesre nézve 
jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és Szervező jogosult a 
soron következő Pótnyertest értesíteni. 
 
A Pótnyertes abban az esetben válik jogosulatlanná különösen (de nem kizárólagosan) a 
nyereményre, ha  
- a Nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek,  
- vagy adatai nem ellenőrizhetőek,  
- vagy nem valósak,  
- vagy tévesek,  
- vagy egyéb okból a Nyereményjátékból ki kell zárni,  
- vagy az általa megadott elérhetőségeken nem elérhető vagy határidőben nem 

jelentkezik. 
 
A nyeremény a személyazonosság (érvényes, fényképes igazolvány) hitelt érdemlő igazolása 
és a kisorsolt Pályázatban megadott bizonylatszámú bizonylat eredeti példányának egyidejű 
bemutatása  mellett vehető át.  
 
A nyeremény átvételének feltétele az is, hogy a Nyertes/Pótnyertes hozzájáruljon a 
nyeremény átadásánál történő, őt ábrázoló fotó készítéséhez, amelyet a Szervező jogosult 
közzétenni weboldalán. Amennyiben ezt a Nyertes/Pótnyertes megtagadja, úgy a Szervező 
fenntartja a jogot a nyeremény átadásának megtagadására.  
 
A Nyertes/Pótnyertes előzetes értesítését követően a Szervező vagy futárszolgálat útján 
juttatja el a nyereményt a nyertesnek/pótnyertesnek vagy a nyereményt munkatársa útján 
áruházban vagy más általa kijelölt helyen adja át a Nyertesnek/Pótnyertesnek.   
 
A nyereményekhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, 
illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli. 
 
A nyeremény átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és 
aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a Nyertesnek/Pótnyertesnek és azok 
valódiságát fényképes igazolvánnyal kell igazolnia: név, anyja neve, sz. ig. szám, 
állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A hivatkozott személyes adatok 
kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához és 
megfizetéséhez szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.  
 
A főnyeremény Nyertese köteles a Szervezővel mindenben együttműködni az utazás 
megszervezésében, adminisztrációs feladatok ellátásában, és megtenni a szükséges 
intézkedéseket. 
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A nyertes és a pótnyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és a 
Közreműködővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást 
követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek 
bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények 
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  
 
A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban 
kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.  
 
8. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok 
 
A Játékos regisztrációjával és a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és 
elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 

 
a) személyes adatait a Szervező és Közreműködők a Nyereményjáték lebonyolítása céljából 

a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, és azt harmadik félnek, e célból átadják. Az 
adatszolgáltatás önkéntes. 

b) adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Nyereményjáték 
lebonyolítása céljára; 

c) a nyertes Játékos személyes adatai közül a nyertes lakóhelye településének nevét, 
irányítószámát nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező és Közreműködők 
az internetes honlapjukon a nyertes Játékos nevét, lakóhelye településének nevét és a 
nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák; 

 
A Játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező és a 
Közreműködők direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező és a 
Közreműködők – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további 
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Nyereményjáték lebonyolítása során, valamint 
saját marketing tevékenységükkel összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját 
szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott 
piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassák a Nyereményjáték 
időtartamát követően is. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szervező és a Közreműködők a fent megjelölt célból elektronikus levelezés 
vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést 
küldjenek a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. 
 
A Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervező és a Közreműködők az adatkezelők, 
adatfeldolgozóként pedig az Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. 
Cg.szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József) jár el. 

 
Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. szervező adatkezelési nyilvántartási száma: 
NAIH-67843/2013. 
 
MS E-Commerce Kft. közreműködő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-67821/2013. 
 



 

 „Valentin nap” nyereményjáték Játékszabályzata, verzió: 1. 
Hatályos: 2018.02.09. napjától 

Minden jog fenntartva. Utánnyomás és bármely egyéb felhasználás, hasznosítás vagy terjesztés, egészében vagy részletekben, 
kizárólag a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. előzetes írásos hozzájárulásával megengedett. 
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Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, illetve visszavonásig tart, figyelembe 
véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyertes Játékost a nyeremény 
átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.  

 
A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény alapján jár el. A Szervező által használt adatok vonatkozásában az 
adattulajdonost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges 
jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi 
biztos segítségét is. Az adatok feldolgozását az Intermedius Kft. szigorúan bizalmasan, a 
törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az 
a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal 
megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus 
nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől a következő e-mail 
címen: www.mediamarkt.hu/leiratkozas vagy postai címen: Media Markt Saturn Holding 
Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.). A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 
5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az 
adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások 
jogszerűségét nem érinti. 

 
A nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen 
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen Nyereményjáték, illetve későbbi 
reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és 
külön díjazás nélkül. Ugyanilyen módon, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön 
díjazás nélkül szerzi meg a Szervező a nyertes Játékos írásbeli és képes beszámolóira 
vonatkozó felhasználási jogot, különösen annak akár magyarországi, akár külföldi szerveren 
történő online közzétételének korlátozástól mentes jogát, valamint bármely nyelvre történő 
lefordítás jogát. 
 
9. Vegyes rendelkezések 
 
A Nyereményjátékból ki vannak zárva: 
(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.);  
(b) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és 

azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.). 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
manipulációt, visszaélést, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, a Nyereményjátékból indoklás nélkül kizárja.  
 
Szervező nyomdai és postai hibákért felelősséget nem vállal. 
 
A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a 
weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!  
 

Budapest, 2018. február 5. 
 

Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 
Szervező 

http://www.mediamarkt.hu/leiratkozas

