A „Őszi nyereményeső”
elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata
1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
A „Őszi nyereményeső” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a CO-OP
Hungary Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C., továbbiakban “Szervező”), amelyben azon
magánszemélyek (vásárlók), vesznek részt, akik a jelen Játékszabály 5. pontjában szereplő részvételi
szabályok alapján a COOP Mini, COOP ABC és COOP Szuper üzletekben történő vásárláskor kapott, és a
promócióban szereplő Univer Product Zrt. által forgalmazott termékeket is tartalmazó eredeti blokkot,
vagy blokkokat a megvásárolt Univer Product Zrt. által forgalmazott termékek csomagolásáról kivágott
márkanevekkel együtt a megadott címre és határidővel postai úton beküldik, illetve ezzel egyidejűleg
megadják a Játékszabályzatban meghatározott adataikat. A Promócióban való részvétel e hivatalos
Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Sky Marketing Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 80.) - a
továbbiakban: „Ügynökség” - végzi.

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy
(a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező, az Ügynökség és az Univer Product Zrt. tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b)
bekezdése).

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A Promóció 2015. november 4-én kezdődik, és 2015. november 17-ig tart.

4. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK
A promóció, 3. pontban megjelölt időtartama alatt, bármely COOP Mini, COOP ABC és COOP
Szupermarket üzletben legalább 2 db Univer Product Zrt. által forgalmazott terméket kell vásárolni.
A promócióban részt vevő termékek listája:
- Univer majonéz 420 g + 50 g
- Univer mustár 440 g
- Univer ketchup Csemege 470 g
- Univer Erős Pista 200g
- Univer reszelt torma 190 g

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PROMÓCIÓ MENETE
A Promócióban való részvételhez a Játékosnak a 4. pontban említett COOP üzletekben és a Szervező által
kiadott, 2015. november 04-én 10-ig, és 2015. november 11-től 17-ig érvényes országos, akciós újságban
a kijelölt promóciós oldalakon található Univer Product Zrt. által forgalmazott termékek közül kell (a
szabályzat 4. pontjában feltüntetett termékek) legalább 2 db-ot vásárolnia.
A vásárláskor kapott blokkot/blokkokat és a termékek csomagolásáról kivágott márkaneveket olvasható
névvel, címmel, telefonszámmal és a játék szlogenjével ellátott, zárt borítékban 2015. november 27-ig a
1537 Budapest, Pf.: 453/430 postafiók címre kell beküldeni. Amennyiben az eredeti blokkon/blokkokon
az Univer Product Zrt. által forgalmazott termékek megnevezése szerepel, a blokk/blokkok mellett a
termékcsomagolásokról kivágott márkanevek beküldése nem szükséges.
A jelen pontban leírtak alapján, a megadott címre beérkező „boríték” abban az esetben tekinthető
továbbiakban: „Pályázatnak”, ha teljesültek a következő feltételek:
- A zárt boríték 2015. november 04. és november 27. között érkezik be a jelen pontban megadott
postafiók címre
- A vásárlást igazoló blokkot a 3. pontban megjelölt akciós időszakban állították ki
- A zárt borítékban legalább 2 db, a 4. pontban feltüntetett Univer Product Zrt. által forgalmazott
terméket tartalmazó, COOP üzlet által kiállított vásárlási igazoló eredeti blokk/blokkok
található/találhatóak,
- És amennyiben a blokkon a vásárolt Univer Product Zrt. által forgalmazott termékek megnevezése
NEM szerepel, akkor a borítékban a blokkon szereplő Univer Product Zrt. által forgalmazott
termékek csomagolásáról kivágott márkanevek is elhelyezésre kerültek.
Ha egy játékos több érvényes pályázatot küld be, a játékos valamennyi pályázata részt vesz a sorsoláson.
Ha azonban ennek a játékosnak az általa beküldött pályázataiból több pályázatát is kisorsolják, akkor csak
az a sorsolása lesz érvényes, amelyet először sorsoltak ki, és ez a játékos csak az először kisorsolt
nyeremény átvételére jogosult.
Ha ennek a játékosnak több pályázatát is kisorsolják, akkor a második és minden további kisorsolásakor a
játékos helyébe a soron következő kihúzott tartaléknyertes lép. Egy játékos alatt az azonos névről és
címről beérkező pályázatot tekintjük.
A kihúzás sorrendje minden esetben a legmagasabb értéktől a legkisebb értékű nyereményig történik.
Amennyiben a játékos neve, és pontos lakcíme nem olvasható, vagy a sorsolási bizottság számára nem
egyértelmű, a Pályázat érvénytelennek minősül. A Játékos a Pályázat megadott címekre történő
beküldésével elfogadja a promóció hivatalos játékszabályzatát.
A nyertes Játékos a Pályázata elküldésével és ezáltal a Játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul
ahhoz, hogy adatai a Szervező, vagy a Szervező által megbízott ügynökség, mint Adatkezelő adatbázisába
kerüljenek. Az adatbázis kizárólag a nyeremény átadásának lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb
marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. A Játékos tudomásul veszi, hogy:
a.) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Sky Marketing Kft. (1036
Budapest, Lajos utca 80.) végzi.
b.) Az adatbázis a nyeremények átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a sorsolást követően
törlésre kerül.
c.) A Játékosok adatait, nyertességük esetén nevüket, fotójukat és lakcímüket - kizárólag a település
közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

6. A NYERÉS MÓDJA
A megadott postafiókcímre beérkezett, az 5. pontban felsorolt feltételeknek megfelelő, érvényes
Pályázatok 2015. december 02-án 10 órakor a Sky Marketing Kft. irodájában, a 1036 Budapest, Lajos
utca 80. címen, közjegyző jelenlétében soroláson vesznek részt.
A sorsolás során 40 tartalék nyertes kerül kihúzásra az esetleges érvénytelen pályázatok pótlására. A
pótlás a kihúzás sorrendjében történik. Egy boríték egy nyerési esély. A nyeremények készpénzre nem
válthatóak.
A 4 fődíj nyertes 1-1 db 500 000 Ft értékű bankkártyával lesz gazdagabb, további 30 szerencsés pedig 1-1
db 10 000 Ft értékű COOP vásárlási utalványt nyer.
A sorsolás után, a hivatalos jegyzőkönyvben megállapított adatok alapján a nyertes nevét, és lakóhelyének
közigazgatási megnevezését közzé tesszük a CO-OP Hungary Zrt. internetes honlapján, a www.coop.hu-n.

7. A NYERTES
A nyertes a Promócióban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy neve, és lakóhelyének
közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön a Coop Üzletlánc kiadványaiban. A nyertes neve, és
lakóhelyének közigazgatási megnevezése a Promóció időtartamának befejezését követő maximum 3
hónapig megtekinthető lesz a www.coop.hu internetes oldalon.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve az Ügynökséggel annak érdekében, hogy a
nyeremények átadására a jelen játékszabályban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a sorsolást
követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike
nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező
illetve a Szervező megbízottja felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.
A fődíjak átadása személyesen, a nyertesekkel egyeztetett időpontban, míg a 30 db 10.000 Ft értékű
COOP vásárlási utalvány átadása postai úton, értéklevélként, legkésőbb 2016. március 02-ig történik.
Nyeremények:
-

4 db 500 000 Ft értékű bankkártya
30 db 10 000 Ft értékű COOP vásárlási utalvány

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

8. ADÓZÁS
A nyereményhez tartozó jövedelemadót, az 1995.évi CXVII Szja tv alapján a Szervező fizeti meg. A
nyeremény kiszállításának költségét – jelen játékszabályban meghatározott megkötésekkel – a Szervező
viseli.

9. INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL
A Nyereményjátékról részletes információk a Coop üzletekben található plakátokon és szórólapokon,
illetve a www.coop.hu weboldalon érhetők el.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A résztvevők a Promócióban való részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.
Az 5. pontban megnevezett postafiókcímről begyűjtött Pályázatok érvénytelennek minősülnek, ha az
alábbi esetek valamelyike fennáll:
-

-

-

A zárt boríték 2015. november 04-e előtt, vagy november 27-e után érkezik be a jelen pontban
megadott postafiók címre.
A zárt boríték nem tartalmaz legalább 2 db, a 4. pontban feltüntetett Univer Product Zrt. által
forgalmazott terméket tartalmazó, COOP üzlet által kiállított vásárlási igazoló eredeti
blokkot/blokkokat.
Amennyiben a blokkon a vásárolt Univer Product Zrt. által forgalmazott termékek megnevezése
NEM szerepel, és a borítékban a blokkon szereplő Univer Product Zrt. által forgalmazott
termékek csomagolásáról kivágott márkanevek nem lettek elhelyezve.
A borítékon nem találhatóak meg a Pályázó adatai (neve és pontos lakcíme), vagy megtalálhatóak,
de nem olvashatóak, vagy nem egyértelműek.

A résztvevők a Promócióban való részvételükkel hozzájárulnak nevük, fényképük illetve lakóhelyük
közigazgatási megnevezésének nyilvánosságra hozatalához, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre
állnak média interjú céljából, valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a
Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. Ha a nyertes
Játékos nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult
személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.
A megadott adatok kezelését a szervező CO-OP Hungary Zrt. végzi.
Az adatok feldolgozását a lebonyolító SKY Marketing Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83337/2015.
A Szervező a Promócióval, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. (Telefonos
felvilágosítást sem ad.) Jogi út kizárva. A Szervező postai mulasztásokért felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse
vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy az Akció feltételei a játékosok számára kedvezőbbek
legyenek.
Budapest, 2015. október 19.

CO-OP Hungary Zrt.
Szervező

