AZ INTERNET MALL HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(a továbbiakban: ”Internet Mall Kft.”)
”INTERNET VILÁGNAPJA” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
(a továbbiakban: ”Nyereményjáték”)
SZABÁLYZATA
(a továbbiakban: ”JÁTÉKSZABÁLYZAT”)
A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE
1. A Nyereményjáték szervezője az Internet Mall Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.,
cégjegyzékszám: 01-09-861959, a továbbiakban: ”Szervező”). A Szervező vállalja, hogy a jelen
Játékszabályzatot a www.mall.hu/nyeremenyjatek honlapon közzéteszi.
A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
2. A Nyereményjáték 2017. május 18. napjának 00:00 órájától 2017. május 18. napjának 24:00 órájáig
tart, a Nyereményjáték az ezen időtartamban joghatályosan és a jelen Játékszabályzatban foglalt
feltételek szerint megvalósult adásvételi jogügyletekre vonatkozik.
A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA
3. A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed minden, a Nyereményjáték időtartama alatt a
Szervezővel a jelen Játékszabályzat szerint meghatározott adásvételi jogügyletet (a továbbiakban:
”Vásárlás”) létesítő, a jelen Játékszabályzat 5. és 9. pontjában foglalt rendelkezések szerint
meghatározott valamennyi Játékosra. A Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint meghatározott
adásvételi jogügylet tárgyát képező termék megrendelésével a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit
magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE
4. A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak:
- 18 év alatti természetes személyek
- nem természetes személyek
- cselekvőképtelen személyek
- állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek
- a Szervező munkavállalói, üzletei partnereinek munkavállalói és ezen személyek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 8:1 § (1) bekezésben
meghatározott közeli hozzátartozói (a továbbiakban: ”Közeli hozzátartozók”)
- a Nyereményjáték szervezésben, a nyeremények kisorsolásában részt vevő egyéb személyek és
ezen személyek Közeli hozzátartozói.
5. A Szervező ehelyütt rögzíti, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen
fejezetben meghatározottak szeriniti kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból
azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.
A NYEREMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
6. Nyeremény:1, azaz egy darab, a 8. pontban meghatározott Játékos a kisorsolt Vásárlása összegével
megegyező összegű, de legfeljebb 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint értékű ajándékutalvány (a
továbbiakban: ”Nyeremény” vagy ”Ajándékutalvány”). Ha a Játékos a Nyereményjátékban a jelen
Játékszabályzat 10. pontjában foglaltak szerint többször is részt vesz, az Ajándékutalvány értéke a jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerint kisorsolt egyetlen Vásárlásának értékével egyezik meg.

7. Egyéb nyeremények: A Nyereményjátékban kizárólag a 6. pontban meghatározott Nyeremény van,
egyéb nyeremények nincsenek.
A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
8. A Nyereményjátékban jogszerűen résztvevő, nem kizárt személy (a továbbiakban: ”Játékos”) a jelen
Játékszabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt, bármely, a www.mall.hu honlapon elérhető
webáruházban (a továbbiakban: ”Webáruház”) bármilyen terméket vásárol (a Ptk. szerint érvényes
ingó adásvételi szerződést köt a Szervezővel) vételártól függetlenül, a termék vételárát a jelen
Játékszabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt megfizeti, a termék vételára a Szervező
bankszámláján jóváírásra kerül és a Játékos a vásárlástól nem áll el (nem gyakorolja sem a
Nyereményjáték időtartama alatt, sem azt követően a Ptk-ban, továbbá a 45/2014. (II.26)
Kormányrendeletben vagy más jogszabályokban foglalt elállási jogát). A Felek rögzítik, hogy a
Játékostól származó, a vásárlástól történő elállás tartalmú jognyilatkozatának jogkövetkezménye, hogy
a Játékos a Nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerül. Abban az esetben, ha a Játékos
részére Nyeremény már átadásra kerül, a Szervező a Nyereményt a Játékostól visszaköveteli. A Játékos
által vásárolt termék kiszállításának időpontja a Nyereményjátékban való részvétel szempontjából nem
releváns. A Játékos a vásárlás során köteles megadni a Webáruház online felületen megadott, valós
személyes adatait (teljes, személyi igazolványban szereplő név) és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail
cím, értesítési cím). A Játékos a Nyereményt kizárólag a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek
megfelelő termékvásárlást igazoló számla vagy vásárlási azonosító bemutatása, továbbá a
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása esetén veheti át.
9. A Szervező a Nyeremányjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult
vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban
foglalt feltételeinek.
A NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA, A NYERTESEK KÖZZÉTÉTELE
10. A Nyeremény gépi sorsolás során, a Játékosok neveit tartalmazó elektronikus adatbázisból kerül
kisorsolásra a Szervező székhelyén, 2017. május 23. napján, 10:00 órakor. A Játékos a sorsolásban
annyiszor vesz részt, ahány alkalommal a Nyereményjáték időtartama alatt a Webáruházban a jelen
pontban meghatározott Vásárlást megvalósít. Egy Vásárlásnak az a polgári jog szabályai szerint
érvényes ingó adásvételi jogügylet minősül, amelynek során egy Játékos a Nyereményjáték időtartama
alatt legalább egy, a Webáruházban található valamely terméket kiválaszt, kosárba helyezés után
megvásárol, és amelynek vételárát a Játékos igazoltan megfizeti. Több termék 1, azaz egy fizetéssel
történő megvásárlása 1, azaz egy darab Vásárlásnak minősül. A sorsolás során 1, azaz egy Játékos (a
továbbiakban: ”Nyertes”) kerül kisorsolásra. A Nyertes a kisorsolt Vásárlása összegével megegyező
összegű, de legfeljebb 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint értékű Ajándékutalvány nyertese, a 2. azaz
másodikként kisorsolt játékos az ún. tartaléknyertes (a továbbiakban: ”Tartaléknyertes”) lesz. A
Tartaléknyertes kizárólag akkor kap Nyereményt, ha elsődlegesen a Nyeremény Nyertese nem válik
jogosulttá az adott Nyeremény megszerzésére. Ha a Nyertes jogosult az adott Nyeremény
megszerzésére, a Tartaléknyertest nyeremény nem illeti meg.
11. A Szervező a – a Tartaléknyertes kivételével – a Nyertes nevét, állandó lakcímének településnevét és a
Nyeremény megnevezését 2017. május 23. napján, 14:00 órakor, a www.mall.hu/nyeremenyjatek
honlapon hozza nyilvánosságra.Ha a Nyertes jogosulatlan vagy jogosulatlanná válik az adott
Nyeremény átvételére és így a Tartaléknyertes megnevezésére sor kerül, a Tartaléknyertes nevének,
állandó lakcíme településnevének és a Nyeremény megnevezésének nyilvánosságra hozatalára is a
jelen pontban foglalt honlapon kerül sor.
12. A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, a Webáruházban megadott telefonszámon és e-mail címen
értesíti. Ha a Nyertes a sorsolást követő 7, azaz hét napos jogvesztő határidőig nem érhető el vagy ezen
határidőn belül nem nyilatkozik a Szervezőnek vagy nem tesz eleget személyazonosítási

kötelezettségének, a Nyereményt elvesztíti, és a továbbiakban sem a Nyereményre nem tarthat igényt,
továbbá semmilyen követeléssel vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.
13. Ha a Nyertes írásban, legalább a teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő jognyilatkozatban
lemond a Nyereményről, a Nyeremény a Tartaléknyertest illeti.
A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
14. Az Ajándékutalvány nyertese az Ajándékutalványt elektronikus úton, a vásárlás során megadott e-mail
címre kézbesítve kapja meg. Az Ajándékutalvány a https://www.mall.hu/kedvezmeny-kupon honlapon
megtalálható feltételek szerint vehető igénybe, 2018. május 18. napjáig.
15. A Nyeremény nyertese a Nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett határidőig a jelen
Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő termékvásárlást igazoló számla vagy vásárlási
azonosító elektronikus igazolásával e-mail üzenetben kapja meg.
16. A Nyertes a Szervezővel köteles fokozottan együttműködni.
FELELŐSSÉG, JOGKIZÁRÁS
17. A Szervező a Nyereményjátékot bármikor indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti vagy annak
feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Játékos a Nyereményjáték esetleges megszüntetése vagy
szüneteltetése vagy a feltételek egyoldalú módosítása esetén a Szervezővel szemben semmilyen
követeléssel nem léphet fel. A Nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a
módosított Játékszabályzatot a www.mall.hu/nyeremenyjatek honlapon közzéteszi.
18. A Játékos által a Nyereményjáték során megadott adatok helyességéért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal. A Játékos által esetlegesen megadott helytelen adatok miatt a Szervezővel
szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
19. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő
bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő bármilyen
technikai probléma miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
20. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén az
Ajándékutalvány helyett ezek értékével azonos értékű egyéb nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek.
21. A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság vagy más felelősség nem
terheli, a Nyertes kellékszavatossági, esetleges jótállási vagy más jogait a Szervezőnél érvényesíteni
nem tudja. A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény átvételével, felhasználásával kapcsolatban
esetlegesen keletkező költségek kizárólag a Nyertest terhelik.
EGYÉB
22. A Nyereményt terhelő adó, járulék, illeték és bármely egyéb közteher megfizetésének kötelezettsége a
Szervezőt terheli.
23. A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok adatait aSzervező a www.mall.hu honlapon megtalálható
mindenkori Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kezeli.
24. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Játékszabályzat keltének napján hatályos
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Kelt.: Budapest, 2017. május 15.
A jelen Játékszabályzatot készítette: Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd (Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda,
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11.)

