
 „Nyerj egy elöltöltős Samsung mosógépet” -  

nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata 

  

Az S&S 2001 Kft. (továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban 

részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).  

1. Részvételi feltételek 

A Játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső nem 

cselekvőképtelen*, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar 

állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.* kivéve 

PTK  2:14.§ (1) és (2) . bekezdésében foglaltakat  

A nyereményjáték időtartama, promóciós időszak: 2021.03.31. 00:00:01-2021.04.24. 

23:59:59 

A hirdetmény szerinti blokkok gyűjtésére kizárólag a jelen részvételi- és játékszabályzat 1. 

számú mellékletében felsorolt beváltóhelyek jogosultak nyitvatartási időben. 

 

2. A Játékban részt vevő termékek köre: 

A Játékban az S&S 2001 Kft. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, 

alábbiakban felsorolt termékek  vesznek részt: Coccolino Öblítő koncentrátum (960ml, 925 

ml,1050ml, 1,68L, 1,8L) Coccolino Care öblítő koncentrátum 2,9L, Vasaló Folyadék blue 

1L,Illatpárna kék, pink 3db,Coccolino Care Mosószerek: Mosókapszula (többféle, 18 

db)Mosógél(többféle,1,12L, 1,2L, 1,8, 2,4L), SURF Mosószerek: Mosókapszula (többféle, 14 

db, 30db, 42db), Mosógél (többféle 1L, 2L, 2,7L, 3L ),Mosópor(többféle 1,3kg, 2,6kg, 3,9L) 

 

Minimum egyidejűleg vásárolt érték: 1999,-Ft 

 

A játékban az S&S 2001 Kft. dolgozói és a társasággal jogviszonyban álló, valamint 

mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1 és 2. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

3. A Játék menete: 

A vásárlást igazoló BLOKKRA a vásárló a nevét, címét és telefonszámát ráírja és bedobja az 

erre a célra kihelyezett dobozba. 

 

Ha a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt 

feltételeknek, a Játékos nyereményre nem jogosult. 

Hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban 

 

4. Sorsolás, nyeremények 

 

Nyeremények: 

A játék időtartama alatt, az alábbi nyeremény kerülnek kisorsolásra:  

 

1 db Samsung WW70T4540TE/LE elöltöltős mosógép, 7kg, 1400f/p., gőzfunkció, LCD 

kijelző, AddWash, A+++ 

 

A Szervező, a Játékos által megadott telefonszámon értesíti a nyertest, a sorsolást követő 10 

naptári napon belül. Amennyiben az értesítés sikertelen volt, úgy a megadott telefonszámon 3 

alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot. 

 



A nyeremények pénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. 

A Szervező az  1.sz. melléklet szerinti telefonszámon felvilágosítást ad a Játékot érintő, 

Promóciós kérdéssel kapcsolatban hétköznapokon 9-16h között.  

 

A sorsolás nyilvános. A sorsolás helyszíne: Debrecen, Füredi út 44. Időpontja: 2021 május 

11. 11:00 óra.  

 

A nyertesek a nyeremények átvételére, a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak). 

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a nyereményüket az erre nyitva álló 

határidőn belül nem vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó 

szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremények 

adóvonzatát a Szervező vállalja.  

 

5. Felelősség vállalás 

A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. 

névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő telefonszám) semmilyen felelősség nem 

terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával 

szemben érvényesítheti.  

 

6. Kizárás 

A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való 

kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni 

bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű 

sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 

A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező 

telephelyének címére (4031 Debrecen, Házgyár utca 12.). Reklamációt a Szervező a játék 

lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe. 

 

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék során adatait önkéntes hozzájárulás útján bocsájtja a 

szervező rendelkezésére.  

 

A Játékos a promócióban való részvétellel automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, 

hogy személyes adatai (neve, címe, telefonszáma esetleg e-mail címe) a Szervező 

adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata 

kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció 

lebonyolítására felhasználhassa. A játékos személyes adatait további marketing célokra abban 

az esetben használja fel a Szervező, ha a regisztráció során a Játékos, ehhez kifejezetten 

hozzájárulását adja. Abban az esetben, ha kiskorú dobja be a blokkot a gyűjtőládába, a 

törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező megadottként kezeli, a szülői hozzájárulás 

megadottságával kapcsolatosan a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét.  

 

A játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik az alábbiakat: 

- a Szervező, mint adatkezelő, valamint a lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott 

személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás 

és adminisztráció céljából kezeli, illetve dolgozza fel; 



- a nyertes játékosok nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező 

és a lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal 

kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, amely vonatkozik különösen a weboldalon 

történő feltüntetésre; 

- a játékosok által megadott személyes adatokat – amennyiben a weboldalon az adott 

mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és a Lebonyolító, mint 

reklámügynökség a szervező marketing- kapcsolattartás érdekében célhoz kötötten 

kezelheti és használhatja fel; 

- a játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is 

készüljön, amelyet a Szervező és a Lebonyolító a Szervező termékeinek és 

szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás 

és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a 

személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; 

- a játékosok részvételükkel minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat minden 

rendelkezését; 

- a megadott adatok kezelője az S&S 2001 Kft.  

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

betartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a játékos bármikor 

tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy 

helyesbítését az alábbi címen 4031 Debrecen, Házgyár utca 12. vagy a info@csokimax.hu 

 e-mail címen.  

A játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. 

A játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéshez az adatai kezelése elleni 

tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozáshoz való jogát a GDPR és a 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja.  

A játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszait, illetve jogainak megsértésének 

megállapítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott 

panaszával vagy Bírósághoz történő keresetbenyújtásával gyakorolhatja.  

A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik a játékos személyes adatainak biztonságáról és 

megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárásokat és 

szabályokat, amelyek a játékosok személyes adataik megfelelő védelmének biztosításához 

szükségesek. 

Az Adatkezelő a játékosok által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan 

kezelik.  

A játékosnak bármikor lehetősége van arra, hogy a Szervezőhöz forduljon abból a célból, 

hogy a Szervező által további megkeresésekre ne kerüljön sor. Ezen nyilatkozatát a játékos a 

info@csokimax.hu e-mail címre vagy a társaság ezen játékszabályzatban meghatározott 

címére küldheti el.  

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi.  

A társaság adatvédelmi tájékoztatója a www.bestuzletlanc.hu weboldalon érhető el.  

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

A jelen játékra és a játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a 

résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. 

S&S 2001 Kft.  
Szervező 
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