„Nyerjen Ön is piros hűtőt karácsonyra!”
Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.

A Nyereményjáték Szervezője

A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. számú főút, 21. km
cégjegyzékszám: 13-09-072999 továbbiakban: Szervező)
2.

Résztvevők

A Nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött
nagykorú természetes személy, aki rendelkezik érvényes, regisztrált új Penny törzsvásárlói Kártyával,
melyet 2018. július 16-val kezdődően igényelhetett és a regisztrációhoz szükséges adatokat kitöltötte
(online vagy a papíralapú igénylőlapon keresztül.)(továbbiakban: Résztvevő) A régebbi típusú Fan
Game kártyával a nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges.
A Penny Kártya igényléséhez szükséges tudnivalók a https://www.penny.hu/penny-cardoldalon
érhetőek el.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, a Penny Market Kft. üzleteiben
őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Penny Market Kft. részére karbantartási
tevékenységet végző cégek munkatársai, a Penny Market Kft. részére diák-, és hostessmunkát végző
munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
3.

Játék menete:

A Játékban a fenti feltételeknek megfelelő minden olyan személy részt vehet, akik a Játék időtartama
alatt bármely Magyarországon található Penny Market üzletben Penny Kártyával vásárolnak 2018.
október 31 - 2018. december 5. napja közötti időtartamban vásárolnak. A játékban való részvétel
vásárláshoz

kötött,

a

Résztvevő

bármely

terméke(ke)t,

bármilyen

vásárlási

végösszeggel

megvásárolhatja. A játék nincs vásárlási végösszeghatárhoz kötve, minden vásárlásával részt vesz a
nyereményjátékon, amennyiben az érvényes és regisztrált Penny Kártyáját a vásárlás során a
pénztárosnak felmutatja. Fenti feltételeknek megfelelő, több alkalommal történő vásárlások több
vásárlásnak minősülnek, melyekkel a Játékosok a nyerési esélyüket növelhetik. A Játékban való
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részvételhez külön regisztráció, külön adatfeltöltés, jelentkezés nem szükséges, csak a fent leírt
érvényes és regisztrált Penny Kártya.
Játék időtartama:

4.

2018. október 31. ( üzletnyitástól ) - 2018. december 5. (üzletzárásig) napjáig tart.
I. 2018. október 31.-november 7.
II. 2018. november 8 – november 14.
III. 2018. november 15. – november 21.
IV. 2018. november 22 – november 28.
V. 2018. november 29 - december 5.
Nyeremények, sorsolás helye, módja, ideje:

5.

Sorsolások időpontjai:
I.

2018. november 9. hétfő 11:00

II. 2018. november 16. péntek 11:00
III. 2018. november 23. péntek 11:00
IV. 2018. november 29. péntek 11:00
V. 2018. december 7. péntek 11:00
Nyeremények: összesen 10 darab piros Gorenje hűtőszekrény. Alkalmanként 2 darab hűtőszekrény
kerül kisorsolásra.
Nyeremény leírása:
RK6192ERD alulfagyasztós kombinált hűtő-fagyasztószekrény
Energiaosztály: A++ (232 kwh/év), Frostless statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 229/95 l,
fagyasztókapacitás: 4,5 kg/24 h, SimpleSlide. Csúsztatható ajtópolcok, mechanikus hőmérséklet
szabályozás, FreshZone frissen tartó rekesz, üvegtartó rács, tojás- és jégkockatartó, zajszint: 40 dB(A),
méretek: 185x60x64 cm, színe: piros
Nyertesek száma: minden sorsolás alkalmával 2 nyertes és 2 pótnyertes
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A Nyertesek a véletlenszerűség elve alapján működő szoftveren keresztül kerülnek kisorsolásra, ha a
fent leírt feltételeknek megfelelnek.
6.
A

A nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás:
Nyereményjátékban

kizárólag

az

előzetesen

meghatározott

időszak

alatti

és

a

jelen

Játékszabályzatban előírt feltéteknek megfelelő vásárlások vesznek részt.
A Nyereményjátékban nem vesznek részt azok a Penny Kártyával történt vásárlások, amelyek a
Nyereményjáték utolsó napját követően történtek és azok sem, melyek nem felelnek meg jelen
Játékszabályzatban foglalt előírásoknak.

7.

Játékból kizárásra kerülnek:

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével
ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
Játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot,
hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen a csoport tagjaitól.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azokat a játékosokat, akik nem felelnek meg
a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.
8.

Nyeremények átvétele:

A Nyeremény a Nyertes részére futárszolgálat útján kerül átadásra, a Nyertes által megadott címen
kerül kézbesítésre. A Nyertes vásárlónak a visszajelzésre és nyeremény átvételére vonatkozó
szándékát a nyereményről történő értesítést követő 10 nap alatt szükséges megtennie. Amennyiben
ezen határidőt elmulasztja a helyébe az elsőként kisorsolt

Pótnyertes lép. A Pótnyertesekre a

nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak.
A nyeremény kézhezvétele előtt a Szervező a Nyertes számára megküldi a Nyeremény átvételéhez
szükséges adatvédelmi nyilatkozatot, melyet kitöltve, aláírva szükséges visszaküldenie a Szervezőnek.
A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat el a Szervező részére küldött nyilatkozat
formájában.
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A Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági és jótállással kapcsolatos kérdésekben a Nyeremény
forgalmazójával szükséges a kapcsolatot felvenni az alábbi elérhetőségeken: 2045 Törökbálint,
Dulácska utca 1/b tel. szám:

(+36 23) 511-813), fax szám: (+36 23) 511-814, e-mail cím:

markabolt@gorenje.hu

9.

Adatvédelem

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés
célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a
Penny Kártyáját igényelte létrehozta és azon önkéntes magatartása, amellyel a Penny Market jelen
Játékában részt vesz. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre
irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék
lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes
adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a
Penny Kártya regisztráció során megadott adatokra vonatkozik.
A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden
további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook,
Instagram oldalán, penny.hu weboldalán és nyomtatott reklámújságjában feltüntesse.
A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és
jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes
tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött
levelében.

A

Szervező

adatvédelmi

tájékoztatója

az

alábbi

linken

érhető

el:

https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos
A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
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10.

Egyéb tudnivalók:

Jelen nyereményjátékkal kapcsolatos további információ a www.penny.hu címen érthető el, illetve
további tájékoztatás és kérdés az ugyfelszolgalat@penny.hu,illetve a kartya@penny.hu címzett e-mail
útján tehető fel.
A Szabályzat módosításának, valamint a Játékra történő felhívás visszavonásának jogát a Szervező
fenntartja, a Szervezőt az említettekkel kapcsolatban indokolási kötelezettség nem terheli. A jelen
Szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a
megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja.
A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A
Nyeremények más termékre vagy másik Nyereményre nem cserélhetők be és készpénzre, utalványra
nem váltható be.
A Nyereményekhez tartozó esetleges adó- és / vagy illetékfizetési kötelezettséget, valamint a
Nyeremény átadása helyszínére történő eljuttatásának szállítási és egyéb költségeit a Szervező viseli.
A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.
A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A
nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.penny.hu internetes
oldalon került közzétételre.
Alsónémedi, 2018. október …
Penny Market Kft.
Szervező
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