
Nyerjen hetente LEGO® készleteket! – Nyereményjáték 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

 
 1.A játék neve, szervezője 

Jelen szabályzat vonatkozik a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 

11/C.) által üzemeltetett www.coop.hu weboldalon futó Nyerjen hetente LEGO® készleteket! 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 teljes körűen megismerte a jelen 

Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót (elérési útvonal: 

https://www.coop.hu/lego-nyeremenyjatek/), 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 2022. szeptember 28. napján 06 óra 00 perctől 2022. december 31. napján 23 óra 59 percig 

tart. 

 
 4.A Játék leírása, menete, nyertesek 

A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik nyereményjáték időtartama alatt meghirdetett „LEGO®  

Az álmok most valóra válhatnak!” elnevezésű promócióban szereplő termékek közül megvásárolnak 

legalább 1 terméket a Coop promo+ emblémával ellátott (abc, szuper és szuper+) üzletekben és a 

nyereményjáték időtartama alatt vagy azt megelőzően regisztrálnak vagy regisztráltak a 

www.coop.hu weboldalra, oly módon, hogy kitöltik a regisztrációs űrlapon szereplő adatokat és 

elfogadják a regisztráció véglegesítéséhez szükséges adatkezelési tájékoztatót, majd a 

nyereményjáték időtartama alatt a weboldali fiókba történő belépést követően beküldik a promóciós 

https://www.coop.hu/lego-nyeremenyjatek/


termék vásárlást igazoló adatokat a https://www.coop.hu/lego-nyeremenyjatek-2/felületen 

keresztül. 

 A nyereményjátékban való részvételhez a promóciós termék vásárlást igazoló adataként az alábbiak 

megadása szükséges: A Vásárlást igazoló blokk adatai úgy mint: AP kód, vásárlás dátuma, év hónap, 

nap és időpontja óra perc. 

 
A játékban kizárólag csak a saját nevével, felhasználói fiókjával lehet regisztrálni. 

A játékra jelentkezés beérkezési időpontja a weboldalon való rögzítésnek a Lebonyolító szerverének 

belső órája szerinti időpontja. 

A weboldali fiók létrehozásához megadott emailcímre a regisztrációs űrlap kitöltését követően egy 

fiók aktiválására szolgáló megerősítő email kerül kiküldésre. A regisztráció folyamata az aktiváló 

linkre történő kattintással majd a belépéshez szükséges jelszó megadásával véglegesíthető. A 

megerősítő email felhasználói fiókjába történő megérkezéséért a felhasználó levélszolgáltató 

késlekedéséből vagy hibájából adódó regisztráció meghiúsulásáért és az azokból keletkező károként a 

Szervező nem vállalja a felelősséget. A megerősítő emaileket egyes levelező szolgáltatók 

elképzelhető, hogy a levélszemét mappába helyezik, kérjük tekintse át alaposan fiókját. 

Minden egyes Játékos azonos eséllyel vesz részt a Játékban. Egy Játékos a Játék teljes időtartama 

alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult beküldeni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot többször 

küldi be, úgy Szervező az első beküldött pályázatot regisztrálja, az ugyanezen Kódot és vásárlási 

időpontot tartalmazó további Pályázatokat kizárja a Játékból. Azonban egy felhasználói fiókkal több 

különböző vásárlás is regisztrálható. A Játékos az 1 percen belüli több vásárlás esetén csak az első 

vásárlás Pályázatát küldheti be. Amennyiben a Játékos ugyanazon percen belüli több vásárláshoz 

kapcsolódóan több Pályázatot küld be, úgy a Szervező csak az első vásárláshoz kapcsolódó Pályázatot 

regisztrálja, és a további Pályázatokat kizárja a Játékból. Egy Játékos minél több különböző pályázatot 

tölt fel a weboldalra, annál nagyobb eséllyel vesz részt a meghatározott sorsolásokon. Szervező 

kizárólag azokat a vásárlás igazoló regisztrációkat fogadja el, amelyeken a feltüntetett vásárlás 

időpontja 2022.09.28 0:00 -2022.12.31 23.59 közé esik. A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot 

a Játék teljes időtartama alatt és sorsolást követő 90 napig sértetlenül és olvasható állapotban 

megőrizni, és annak másolatát nyertessége esetén elküldeni Lebonyolítónak. Szervező a nyeremény 

átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által elektronikus úton beküldött kódot, valamint a vásárlás 

dátumát, időpontját. Ha a beküldött Blokk másolaton található Kód nem egyezik a beküldött 

Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik, vagy nem azonosítható be egyértelműen (a 

Blokk segítségével), úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott játékost, helyébe 

tartaléknyertes lép. 

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, 

és azokat a Szervező nem veszi figyelembe a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat megadó 

résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

Amennyiben az adatok beküldése sikertelen volt, hibaüzenet jelenik meg, ilyen esetben a Játékosnak 

lehetősége van ismételten megkísérelni a játékra való jelentkezést. A sikeres adatkitöltés után 

megjelenik a képernyőn: „Ön sikeresen regisztrált” fel 

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által 

regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját 

maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat 

https://www.coop.hu/lego-nyeremenyjatek-2/


jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű 

felelősségét kizárja. 

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló 

tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 

a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget 

kizár. 

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék 

szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, 

illetve nem valós vásárlást tartalmazó blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési 

esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a 

sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a 

nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy 

teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 

többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a 

Játékban, illetve hamis, vagy hamisított blokkot használnak fel a játékban abból a célból, hogy 

tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 

magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 

Játékkal összefüggésben okoztak. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ha valamely játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

 

5. Nyeremény és sorsolás 

A Játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a megadott feltételek szerint a 

Játékosok között:  

HETI NYEREMÉNYEK:  

1. 2022.09.28-10.11. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Friends Street Food 

piac 41701 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.10.12. 10:00  

2. 2022.10.12-10.18. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Ninjago Ultra 

kombó nindzsa robot 71765 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.10.20. 10:00  

3. 2022.10.19-25. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Duplo Vidámpark 

10956 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.10.27. 10:00  

4. 2022.10.26-11.01. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Friends Tengerparti 

nyaraló 41709 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.11.04. 10:00  

5. 2022.11.02-11.08. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® City Kutatóbázis a 

Holdon 60350 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.11.10. 10:00  



6. 2022.11.09-11.15. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Friends Heartlake 

City iskola 4168 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.11.17. 10:00  

7. 2022.11.16-11.22. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® ICONS Papagájvirág 

10289 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.11.24. 10:00  

8. 2022.11.23-12.29. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® City Rendőrségi 

üldözés a banknál 60317 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.12.01. 10:00  

9. 2022.11.30-12.12.06. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Friends Lakóhajó 

a csatornán 41702 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.12.08., 10:00  

10. 2022.12.07.-12.13. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Duplo Tehervonat 

10875 készletet. Sorsolás időpontja: 2022.12.15. 10:00  

11. 2022.12.14.-12.20. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Creator 

Könyvesbolt 10270 készletet. Sorsolás időpontja: 2023.01.04. 10:00  

12. 2022.12.21.-12.31. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk 1 db LEGO® Technic Mobil 

daru 42108 készletet. Sorsolás időpontja: 2023.01.06. 10:00 

FŐDÍJ: 2022.09.28.-12.31. között regisztrált pályázatok között kisorsolunk LEGO® Technic 42143 
Ferrari Daytona SP3 készletet. A 2022. december 31. napján 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi 
érvényes nyereményjáték regisztrációból, 2023. január 09. napján 10 órakor kerül kisorsolásra a 
Fődíj. 

A sorsolások a Sky Marketing Kft. irodájában a 1036 Budapest, Lajos u. 80. címen, történnek. A 

sorsolás, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. Minden egyes sorsolás 

során 10 db tartalék nyertes is kisorsolásra kerül az esetleges érvénytelen pályázatok pótlására. A 

pótlás a kihúzás sorrendjében 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 levelezési címen, postai úton 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 Magyar Posta 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 

Nyerjen hetente további LEGO® készleteket! - nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában 

található (elérési útvonal: https://www.coop.hu/lego-nyeremenyjatek/). 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, 2022. szeptember 28. 
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