
MEDIA MARKT,  
AP kódfeltöltős NYEREMÉNYJÁTÉK 
részvételi feltételei és szabályzata 

 
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A 
JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 

1. A Játék szervezője 

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

A Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő (továbbiakban: „Közreműködők”):  
 Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cégjegyzékszám: 09-
09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József) 

 

2. A játék részvételi feltételei 
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, 

devizabelföldi, magyar állampolgárságú, a jelen játékszabályzat 
(továbbiakban: „Játékszabályzat”) 2.2. pontjában meghatározott személyek 
körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a 
veszprémi MediaMarkt áruházban bármekkora értékben vásárol, majd a 
www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek domain alatti weboldalon regisztrál, és 
ennek során a következő valós személyes adatait megadja: az online felületen 
a teljes név (okmánnyal igazolható), e-mail cím, telefonszám, születési dátum, 
lakcím (továbbiakban: ”Regisztráció”), majd feltölti a MediaMarkt termék 
vásárlását igazoló tételes blokk adatait (AP kód). 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék 
szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ügynökségek 
tulajdonosai, vezető tisztviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 (1) 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói.  

2.3. A Sorsoláson való részvétel alapvető feltétele, hogy az alábbi, mind a három 
alpontban felsorolt feltétel egyidejűleg teljesüljön: 
- a Játék promóciós időtartama alatt vásárol a veszprémi MediaMarkt 
üzletben; 
- webes érvényes Regisztráció a játékra 2018. május 31-ig; 
- az eredeti bizonylatot azonosításra alkalmas állapotban meg kell őrizni és a 
nyeremény átvétele érdekében be kell mutatni.  



A Játékban résztvevő MediaMarkt áruházak és termékek 
A Játékban kizárólag a veszprémi MediaMarkt üzlet termékei vesznek részt.  

 
3. A Játék időtartama 

A Játékra kizárólag a 2018. május 11. napján 00 óra 00 perctől 2018. május 31. 
napján 23 óra 59 percig tartó időszakban történt MediaMarkt termék vásárlásához 
tartozó blokkal regisztrálhatnak a Játékosok, amelyet 2018. május 11. napján 00 óra 
00 perctől 2018. május 31. napján 23 óra 59 percig küldhetnek be a 4.1 pontban 
adott lehetőségek szerint. 
 

4. A Játék menete 

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a 4.1. pontban megadott módon megadott 
instrukciók figyelembevételével a regisztráció során meg kell adniuk a személyes adataikat 
(teljes név, email cím, telefonszám), valamint a termék vásárlását igazoló bizonylat vagy 
számla számát, dátumát és AP kódját. Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb 
valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató 
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli.  

Egy Játékos korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy feltöltés csak egy AP kódot 
tartalmazhat. A rendszer egy AP kódot csak egyszer fogad el. 

A Játékban kizárólag weben lehet regisztrálni a nyereményekre 4.1. pont szerint. 

4.1. Pályázás/regisztráció az interneten keresztül 

A Játékos az interneten keresztül a www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek oldalon, a Játék 
promóciós időszakára kihelyezett kódbeküldő felületen keresztül tud pályázni, nevének, 
telefonszámának, e-mail címének és a vásárlást igazoló bizonylata adatainak megadását 
követően 2018. május 11. napján 00 óra 00 percétől 2018. május 31. napján 23 óra 59 
percig. 

Az interneten pályázó Játékos a beküldése státuszáról (sikeres vagy sikertelen beküldés) 
tájékoztatást kap. E-mailben vagy Facebook üzenetben elküldött pályázatokat nem tudunk 
elfogadni. 

A regisztráció során az alábbi adatok (Pályázat) megadása kötelező:   

 Játékosnak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves. (megadása kötelező) 
 Teljes név (megadása kötelező): a Játékos érvényes személyi igazolványába 

bejegyzett vezeték- és utónév 
 E-mail cím (megadása kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. 

Egy e-mail címhez, kizárólag egy Játékos és egy regisztráció kapcsolódhat. 



 A Játékos létező mobiltelefonszáma (megadása kötelező) 
 A vásárlását igazoló bizonylaton szereplő alábbi adatsor (megadása kötelező): 

o nyugta esetén bizonylatszám és a bizonylaton szereplő AP kód 
o számla esetén számlaszám 
o nyugta vagy számla dátuma 

A Játék időtartama alatt történt vásárlás jogosít a Játékban való részvételre. A Játékos 
a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot nyújthat be, akár egy napon belül 
is, feltéve, hogy minden egyes Pályázathoz külön-külön termékvásárlást tud hitelt 
érdemlően igazolni. 

A nyeremény sorsoláson azok a Játékos vesznek részt, akik a jelen 
Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelnek és érvényesen pályáznak.    

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes Játékosokat a Játékban résztvevő, 
általuk regisztrált név és telefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni 
esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból 
felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal 
felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 
következményekért sem. 

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem 
lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, tévesek, vagy a 
Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek, továbbá 
aki a regisztrációt követően bármilyen okból eláll a vásárlástól. A Játékból kizárt 
Játékos Pályázatát érvénytelennek kell tekintetni. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A Játékos a regisztráció megtételével és a pályázat elküldésével kifejezetten és 
egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot. 

A Játékban kizárólag valós adatokkal lehet részt venni. A Szervező ezt jogosult 
ellenőrizni, és amennyiben a Játékossal szemben annak gyanúja merül fel, hogy több 
regisztrációval vesz részt a Játékban, úgy a Szervező jogosult azonnal hatállyal 
minden érintett regisztrációját kizárni a Játékból. 

A vásárlást igazoló - kizárólag ép, sérülésmentes és olvasható - nyugtának vagy 
számlának hitelt érdemlően bizonyítani kell a vásárlás tényét. Ennek megfelelően a 
nyugtának vagy számlának tartalmaznia kell a vásárolt termék megnevezését, a 
vásárolt termék mennyiségét, a vásárlás pontos idejét. A Játékosnak a vásárlás 
időpontjában ellenőriznie kell, hogy a kapott nyugta vagy számla hiánytalanul 
tartalmazza-e a Játékban való részvételhez szükséges adatokat. Amennyiben a fenti 
adatok tekintetében hiányosságot észlel, úgy személyes vásárlás esetén a vásárlás 
helyszínén kérje a hiányzó adatok feltüntetését. A Szervezőnek nem áll módjában 



hiányos adatokkal rendelkező vagy nem a Pályázatban foglaltakkal azonos adatokat 
tartalmazó, illetve sérült vagy olvashatatlan nyugtát, számlát elfogadni.  

Amennyiben a Játékos egy vásárlás alkalmával több terméket is vásárolt, az egy 
pályázatra ad lehetőséget. Egy vásárlást igazoló nyugta vagy számla kizárólag 
egyetlen alkalommal jogosít Pályázat benyújtására.  

A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, 
azonban minden egyes beküldéshez külön vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával 
kell rendelkezniük. Amennyiben a Játékos többször nyújt be Pályázatot, úgy 
visszamenőleg minden vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát - amely alapján 
pályázott - köteles a Szervező kérésére bemutatni.  

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Játék során benyújtott Pályázatban beküldött 
minden nyugtát vagy számlát őrizzenek meg, mert a Nyeremény átvétele kizárólag a 
nyertes Pályázathoz tartozó nyugta vagy számla bemutatása esetén lehetséges! 

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban 
foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű 
felelősséget vállalnak.  

Regisztrációs felület 

Szervező a cégcsoport webfelületén keresztül biztosítja a regisztrációs felületet. 

Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?  

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő 
partnerein kívül álló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul 
veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló 
technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A 
fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a 
Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  

A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak 
el a rendszer működtetése során, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen 
technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a Játékosokat ért 
veszteségekért.  

A Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények 
átadásának a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a 
Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. 



5. Sorsolás 
5.1. A Játék sorsolásának helyszíne:  1138 Budapest, Váczi út 140. 
5.2. A sorsolás időpontja: 2018. június 4. 

 
A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A 3 fős 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. 
 
A sorsolás egy, erre a célra létrehozott számítógépes program segítségével zajlik, a 
véletlenszerűség elvének eleget téve.  

A sorsolás nyilvános, de a személyes részvételt előre jelezni kell a Szervező felé, a +36 /1-
346-6000 telefonszámon. Nyereményenként 1-1 Nyertes és további 2-2 tartaléknyertes kerül 
kisorsolásra. A Nyertes(ek) a megadott telefonszám alapján kerülnek meghatározásra, az 
adott telefonszámmal regisztrálók, és nem annak tulajdonosa szerint. 
 

5.3.  Abban az esetben, amennyiben a nyertes vagy a tartaléknyertes Játékos nem 
felel meg a jelen szabályzatban írt részvételi (személyi és alaki) feltételeknek, 
és így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 3 munkanapon belül a 
Játékban használt vagy annak céljából megadott telefonszámon nem elérhető, 
vagy a megadott telefonszám hibás, nem működik, vagy a nyertes az üzenetet 
nem veszi át, helyette tartaléknyertesként az időben utána kisorsolt érvényes 
pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz 
jelen Játékszabályzat feltételeinek.  
Amennyiben bármely Nyertes/Tartaléknyertes a sorsolást követően teljes 
bizonyító erejű magánokiratban úgy nyilatkozik, hogy a nyereményre való 
jogosultságával élni nem kíván, a soron következő tartaléknyertes válik 
jogosulttá a nyereményre. Amennyiben az adott játékra kihúzott egyik 
tartaléknyertes sem lesz jogosult nyereményre a fentiek szerint, úgy az adott 
játékot meghiúsultnak kell tekinteni. 
 
 

6. Nyeremények 
5 db 200 000 (kétszázezer) Ft értékű MediaMarkt ajándékkártya 
 
A Szervező 5 nyertest sorsol ki, 1 nyertes nyereménye 1 db 200 000 (kétszázezer) Ft 
értékű MediaMarkt ajándékkártya 
 
A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.  
A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

 
7. A Nyertesek értesítése, a Nyeremények átadása 

 
7.1. A Szervező a nyerteseket telefonon értesíti a sorsolást követő három 

munkanapon belül, a pályázatkor megadott telefonszámon. A nyereményt a 



sikeres telefonos egyeztetést követően személyesen vehetik át a nyertesek a 
Szervező székhelyén (1138 Budapest, Váci út 140.), előre egyeztetett 
időpontban, de legkésőbb jelen Szabályzat 7.2 pontjában meghatározott 
határidőn belül. 
Tartaléknyertes értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik jogosulttá az 
adott nyereményre, azaz különösen, de nem kizárólagosan, ha a Nyertes a 
megadott határidőn belül nem veszi át a Nyereményt, Szervező a nyertesek 
neveit és településük nevét a sorsolást követő legkésőbb 14. munkanapon 
közzéteszi a www.mediamarkt.hu weboldalon 30 napos időintervallumig. 

7.2. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül 
biztosítja. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 
nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor 
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz 
eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen 
igény nem érvényesíthető. 

7.3. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki 
nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, 
valótlan, kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg. A játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A 
nyeremény átadása érdekében a nyertes nyugtát vagy számlát be kell 
mutatni. 

7.4. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 
 

8. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok 
A Játékos regisztrációjával és pályázatának elküldésével tudomásul veszi, és a 
részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint 
kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 

a) személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a 
személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt harmadik félnek, e célból 
átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

b) adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a jelen Játék 
lebonyolítása céljára.  

c) a Nyertesek/tartaléknyertesek személyes adatai közül a lakóhely településének 
nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező az internetes 
honlapjukon a Nyertesek/tartaléknyertesek nevét, lakóhelyük településének 
nevét és a nyerés tényét a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák. 

 

A Játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező 
direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási 
nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés 
nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységével 
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 felhasználhassa a Promóció időtartamát 
követően is. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű 
egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. 

A Játékkal összefüggésben a Szervező az adatkezelő, adatfeldolgozóként pedig 
Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cg.szám: 09-09-
015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József) jár el.  

Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-145756/2018 

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, illetve visszavonásig tart, 
figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a 
Nyerteseket/Pótnyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő 
kötelezettségeket is.  

Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. Az adatkezelő 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 az 
Adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen: adatvedelem@mediamarkt.hu 
vagy 1138 Budapest, Váci út 140. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. 
Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi 
felhasználások jogszerűségét nem érinti.  
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail 
címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: 1138 Budapest, 
Váci út 140., e-mail: adatvedelem@mediamarkt.hu. Az e pontban említett külön 
hozzájárulás hiányában a Játékosok által megadott adatok kezelésére kizárólag a 
jelen Játék céljára és a jelen Játékszabályzatban foglaltak végrehajtásának 
időtartamára történik. 



A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi 
(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja 
vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt 
kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a 
Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz 
szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 

A nyeremény bejelentéséről, 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 8. pont szerinti 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. 

 
A Szervező jelen szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja! 
 
9. Adózás, költségek 

Amennyiben a nyereményt a hatályos törvények értelmében adó terheli, a Szervező azt 
megfizeti.  

 
Budapest, 2018. május 9. 

Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 

 


