
ÖNNÉL CSENG A KASSZA! – Nyereményjáték  
JÁTÉKSZABÁLYZAT  
 

1. A játék neve, szervezője  
 
Jelen szabályzat vonatkozik a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán 
körút 11/C.) által kezelt, karbantartott www.coop.hu weboldalon futó ’Önnél cseng a kassza!’ 
című nyereményjátékra (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel. A Játék 
lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 
által megbízott ügynökség, a SKY Marketing Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u 80.) 
(”Lebonyolító”) látja el.  
  
 
2. A Játékban részt vevő személyek  
 
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar 
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét 
betöltött magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 
cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt. 
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai 
és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül 
közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozói. 
 
 A Játékos a jelen Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
Játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül 
elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót, vagy azok 
bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azokkal kapcsolatban kifogást emel, a 
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék 
lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
3. A Játék időtartama  
 
A Játék 2021. január 07. napján 00 óra 00 perctől 2021. január 31. napján 23 óra 59 percig 
tart.  
 
4. A Játék leírása, menete, nyertesek  
 
A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik a www.coop.hu/nyeremenyjatek-regisztracio  
oldalon található űrlap kitöltésével megadják adataikat. 
  
 A Játékban való részvételhez a Vezetéknév, Keresztnév és E-mail cím és Coop Klub 
kártyaszám megadása kötelező.. A további adatok (Lakcím) megadása opcionális. (A játékra 
regisztrálni kizárólag csak a saját névvel és a névhez tartozó kártyával lehet.)   
 

http://www.coop.hu/nyeremenyjatek-regisztracio


A nyereményjátékra történő regisztráció beérkezési időpontja a weboldalon való rögzítésnek 

a Lebonyolító szerverének belső órája szerinti időpontja. Minden egyes Játékos azonos 

eséllyel vesz részt a Játékban. Egy Coop Klub kártyaszám esetében csak egy névvel, egy email 

címmel lehet a játékra regisztrálni, tehát amennyiben a Játékos ugyanazzal a Coop Klub 

kártyaszámmal, de különböző email címekkel regisztrál, abban az esetben mindig a legutolsó 

regisztrációja marad érvényes, azaz felülírja az előző regisztrációt. 

Amennyiben a regisztráció sikertelen volt, hibaüzenet jelenik meg, ilyen esetben a 
Játékosnak lehetősége van ismételten megkísérelni a regisztrációt. A sikeres regisztráció 
után megjelenik a képernyőn: „Ön sikeresen regisztrált” felirat. 
 
Figyelem! 
A www.coop.hu/regisztracio/ oldalon történő felhasználói fiók létrehozása nem egyezik 
meg a Nyereményjátékra történő regisztrációval, a saját fiók megléte nem jelenti a 
nyereményjátékban való automatikus részvételt. 
 
 
5. Nyeremény és sorsolás  
 
A Játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a megadott feltételek szerint a 
Játékosok között:  
 
5 db 10 000 Ft értékű Coop vásárlási utalvány, mely élelmiszerre, italra és vegyi áru 
termékekre váltható be;  

 
 

Az 5 db 10 000 Ft értékű Coop vásárlási utalvány azon Játékosok között kerül kisorsolásra, 
akik a www.coop.hu/nyeremenyjatek-regisztracio oldalon található űrlap kitöltésével rögzítik 
adataikat (Vezetéknév, Keresztnév és E-mail cím, és Coop Klub kártyaszám) 
A sorsoláson 5 db nyertest sorsolunk ki, akik 10 000 Ft értékű Coop vásárlási utalványt 
nyernek. 
A sorsolás során 5 db tartalék nyertes is kisorsolásra kerül az esetleges érvénytelen 
pályázatok pótlására. A pótlás a kihúzás sorrendjében történik.  
 
Sorsolás helye és ideje:  
 
A sorsolás időpontja:  
2021. február 03. 
 
A 2021. január 31. napján 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes nyereményjáték 
regisztráció, 2021. február 03. napján 10 órakor a Sky Marketing Kft. irodájában a 1036 
Budapest, Lajos u. 80. címen, sorsoláson vesz részt. A sorsolás, a véletlenszerűség elvének 
eleget tevő gépi sorsolással történik.  
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  
– a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt 
törlésre kerül;  



– a neki küldött üzenetre 5 napon belül nem válaszol;  
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval játszott, jogosulatlan 
előnyre szert téve ezzel;  
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
befolyásolni próbálja;  
– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.  
 
 
 
6. Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése  
 
A nyertest a regisztrációhoz használt e-mail címen értesíti a Szervező/Lebonyolító a sorsolást 
követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik vagy más okból 
nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését a 
Szervező/Lebonyolító kétszer kísérli meg.  
A nyereményeket a nyertesek az általuk megadott címen kapják kézhez.  
A nyeremény kézbesítését a Szervező/Lebonyolító kétszer kísérli meg az értesítés 
visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül.  
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben 
ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban 
nem vehető át és Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.  
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A Szervező vállalja a 
nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb járulék megfizetését. Szervezőt a 
nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli. 
 
 
7. A Szervező felelőssége  
 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli regisztrációjából / Játékban való részvételéből, valamint a nyertes 
részére elektronikus úton e-mailen keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható 
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből 
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
Szervező kizárja a felelősségét a nyeremények  kézbesítő által történő kézbesítése során 
felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán.  
Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 
Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a 
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost 
terheli. 
Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy 
internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben 
keletkezett károk tekintetében.  
 
 
 



 
8. Adatkezelés és adatvédelem  
 
Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes 
tájékoztató a ’Önnél cseng a kassza!’ nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában 
található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a 
részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.  
 
 
 
9. Egyéb 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben 
annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges.  
 
A Játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése illetve panasz tehető a következő elérhetőségen: 
csaba.pigniczki@skymarketing.hu email címen. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát vagy 
a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a 
Játékosokat a www.coop.hu weboldalon.  
 

Co-op Hungary Zrt. 

Budapest, 2021. január 07. 

 

 

http://www.coop.hu/

