VÉRTES CENTER – „Fogd ki a Vértes Center tavaszi nyereményeit” nyereményjáték
részvételi- és játékszabályzata
1. Az Európa Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I. emelet), lajstromszáma: 1211-12,
adószáma: 18102640-2-41) (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez.
2. A Játékban a 2018. március 19. és 2018. április 22. napja között Játékra kibocsájtott nyereményjátéklapok vesznek részt. A nyereményjáték-lapot, a játékszabályzatban meghatározott érvényes blokk
bemutatása ellenében 2018. március 19. napja és 2018. április 22. napja között lehet átvenni a Vértes
Center Bevásárlóközpont (továbbiakban: VCB) információs pultjában dolgozó hosztesztől hétfőtől
péntekig 14–18 óra között, szombaton 10-18 óra között és vasárnap 10–15 óra között a lenti feltételek
teljesítésével.
A Szervező egyéb kiadványai, nyomtatványai a Játékban nem vesznek részt.
3. A Szervező megbízásából a Sztár Média Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 26. Cg.
01-09-672623, adatvédelmi nyilvántartási szám 01049-0004) által lebonyolított Játékban azon
magánszemélyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek
megfelelnek:
a. Devizabelföldi, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy.
b. A tatabányai Vértes Center Bevásárlóközpont bármely üzletében/standjában 2018. március
19. napja és 2018. április 15. napja között egy összegben legalább 5.000 Ft értékben vásárol
(kivéve a VCB-ben lévő vendéglátóegységeket, mint CAFE FREI, Gusto Caffe e Gelato,
McDonald’s, Nagymama konyhája, Pasa Kebab, Ruyi kínai gyorsétterem), ahol az 5.000
forintos blokkérték több, 5.000 forintnál kisebb értékű nyugtából is összevonható), bemutatja
a vásárlást igazoló blokkot/nyugtát, majd a hosztesztől kapott nyereményjáték-lapot
hiánytalanul, olvashatóan kitöltve és aláírva a Játék időtartama alatt bedobja a VCB
információs pultján, az információs pult nyitvatartási idejében kihelyezett zárt urnába
(továbbiakban: Urna)
c. Szervező érvényesnek fogadja el azt a Pályázatot, melyen a következő olvasható adatok
szerepelnek: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, blokk(ok) sorszáma, Blokk(ok)on
szereplő vásárlás időpontja, valamint aláírás (továbbiakban Pályázat).
4. Egy kitöltött és bedobott nyereményjáték-lap egy Pályázatnak minősül, akkor is, ha több nevet
tartalmaz.
5. A Játék menete:
a. A Játékos 2018. március 19. napja és 2018. április 22. napja között bemutatja az eredeti
2018. március 15. és 2018. április 15. napja közötti időpontban, a VCB bármely üzletében
kapott nyugtát vagy számlát a VCB információs pultjában dolgozó hosztesznek. Az
információs pult nyitva tartása hétfőtől péntekig 14–18 óra, szombaton 10-18 óra, vasárnap
10–15 óra.
b. A hosztesz megjelöli, majd visszaadja a nyugtát vagy számlát (egy nyugta vagy számla
egyszer fogadható el),
c. A Játékos kap 1 darab nyereményjáték-lapot, melyet hiánytalanul, olvashatóan kitöltve
bedobja az Urnába.
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6. Egy Játékos a Játékban több Pályázattal is részt vehet, azonban egy nyugta vagy számla ellenében egy
nyereményjáték-lapra jogosult, a nyugta vagy számla értékétől függetlenül.
7. A Játék időtartama: 2018. március 19. napja és 2018. április 15. napja között
8. Bedobási határidő: 2018. április 22. 15:00
9. A bedobott nyereményjáték-lapok sorsoláson vesznek részt.
a.
b.
c.
d.
10.

első sorsolás időpontja: 2018. március 26., hétfő 13 óra
második sorsolás időpontja: 2018. április 04., szerda 13 óra
harmadik sorsolás időpontja: 2018. április 09., hétfő 13 óra
negyedik sorsolás időpontja: 2018. április 23., hétfő 13 óra

A sorsolás kézi húzással történik. A sorsolás helyszíne: Vértes Center Bevásárlóközpont színpad
11. A sorsoláson 25 darab nyeremény kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:
• 2018. március 26. (6 darab nyeremény):
o 1 darab, 199.999 Ft értékű BOSCH alulfagyasztós hűtőszekrény
o 1 darab 7.000 Ft értékű Libri könyvcsomag
o 1 darab 5.000 Ft értékű dm ajándékcsomag
o 1 darab 10.000 Ft értékű kik vásárlási utalvány
o 1 darab 2.000 Ft értékű budmil vásárlási kupon
o 1 darab 1.500 Ft értékű 100 ml-es parfümre beváltható Kimért Parfüm kupon
• 2018. április 4. (6 darab nyeremény):
o 1 darab 159.999 Ft értékű Samsung galaxy S7 kártyafüggetlen mobiltelefon
o 1 darab 7.000 Ft értékű Libri könyvcsomag
o 1 darab 5.000 Ft értékű dm ajándékcsomag
o 1 darab 1.500 Ft értékű 100 ml-es parfümre beváltható Kimért Parfüm kupon
o 1 darab 2.000 Ft értékű budmil vásárlási kupon
o 1 darab 74.900 Ft értékű Xbox One S 500GB
• 2018. április 09. (6 darab nyeremény):
o 1 darab 169.999 Ft értékű Sony Full HD smart LED TV
o 1 darab 7.000 Ft értékű Libri könyvcsomag
o 1 darab 5.000 Ft értékű dm ajándékcsomag
o 1 darab 1.500 Ft értékű 100 ml-es parfümre beváltható Kimért Parfüm kupon
o 1 darab 2.000 Ft értékű budmil vásárlási kupont
o 1 darab 15%-os kedvezményre jogosító Solarys Ajándék ajándékkupon
• 2018. április 23. (7 darab nyeremény):
o 1 darab 207.999 Ft értékű iPhone 7 kártyafüggetlen mobiltelefon
o 1 darab 7.000 Ft értékű Libri könyvcsomag
o 1 darab 5.000 Ft értékű dm ajándékcsomag
o 1 darab 2.000 Ft értékű budmil vásárlási kupontó
o 2 darab, egyenként 1.500 Ft értékű 100 ml-es parfümre beváltható Kimér Parfüm kupon
o 1 darab 15%-os kedvezményre jogosító Bűbáj Játékbolt kupon
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12.A Szervező a sorsoláson 25 darab nyertes és 3 db tartaléknyertes Pályázatot húz ki. A
tartaléknyertes Pályázatokat beküldő Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a
nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő
tartaléknyertes nem felel meg a 3.a.), 3.b.) és 3.c) pontok szerinti követelményeknek, és ezért
a Játékból ki kell zárni.
13. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a megnyerhető nyeremények tárgyát megváltoztassa. A
Szervező törekszik arra, hogy az esetleges új nyeremények értéke lehetőleg megegyezzen a fent
megjelölt értékekkel. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező jogosult a
nyeremények tárgyát megváltoztatni, továbbá azt is, hogy a Vásárló a nyeremények tárgyának
megváltoztatásával (ideértve a nyeremény értékének esetleges csökkenését) kapcsolatban a
Szervezővel szemben semmilyen jogcímen nem jogosult igényt érvényesíteni.
14. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követő három munkanapon belül a www.vertescenter.hu
weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot bedobó Játékos
neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.
15. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően, postai úton értesíti a nyeremény átvételének
részleteiről.
16. A Szervező a nyereményt személyesen adja át a nyertes Pályázatot beküldő Játékosnak a VCB-ben.
17. A nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult. Az átvétel
időtartama nem hosszabbítható meg, elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A nyertes Játékos
köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele ezen határidőn
belül megtörténjen. Amennyiben nyertes nem tesz eleget ezen együttműködési kötelezettségének, és a
nyeremény átadása meghiúsul, úgy a Szervező felelőssége nem állapítható meg.
18. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre nyitva álló határidőn belül
nem veszi át, úgy annak bruttó forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt
módon, játékadó címén az állami költségvetésbe fizeti be.
19. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével, vagy gondnokával
együtt jogosult.
20. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA
fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény
átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Játékost terheli.
21. A Játékos a Pályázat Urnába dobásával tudomásul veszi, és elfogadja a játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:
a. Adatai a Szervező (Adatkezelő) adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az esetleges
tiltónyilatkozat kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül
marketing tevékenység céljából a Játék befejezését követően is kezelhesse.
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b. Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személynek nem adja
tovább.
c. Nyertessége esetén nevét és lakcímét (csak a település megjelölésével) Szervező
nyilvánosságra hozza.
d. A nyeremény átadásáról készült kép, hang- és filmfelvételt részben vagy egészben a
Szervező promóciókhoz felhasználhassa idő- és alkalombeli korlátozás, ill. külön díjazás
nélkül.
e. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi/vagy
marketing ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen
kérheti:
„Vértes Center Adattörlés” 2051 Biatorbágy Pf. 146.
f.

A Játékban nem vehetnek részt a nyereményakciót szervező és az adatkezelést végző Sztár
Média Kft. alkalmazottai, és e személyek Ptk.685.§ b. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt az Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. és az
akciót lebonyolító cégek vezetői, alkalmazottjai és munkatárai, hozzátartozói, valamint a
Bevásárlóközpont területén üzemelő üzletek tulajdonosai, alkalmazottjai és azok
hozzátartozói.

22. Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
Törvény, valamint a 32/2005.(X.21.) PM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tatabánya, 2018. március 05.

4

