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Napfény Park „Nyerő húsvét” promóciós szabályzat 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

1.1 A Napfény Park „Nyerő húsvét” (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Napfény Park 

tulajdonosa és üzemeltetője, az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)  (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., 

cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: 

”Szervező” vagy „Adatkezelő”). 

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Marketing Store Kft (székhely: 

6722 Szeged, Gogol utca 9. 1/2.) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.  

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1 A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek 

körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) 

vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt 

2.1.1 a Napfény Park Bevásárlóközpontban 2022.04.07. és 2022.04.24. között a 

Napfény Park bármely üzletében vásárol 5.000 Ft felett, és regisztrál a Játékra a 

www.napfenypark.hu/jatek oldalon,  

2.1.2 a regisztráció során a kért adatokat hiánytalanul megadja, és 

2.1.3 a regisztrációval elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: 

Játékszabályzat”), meghatározott valamennyi feltételt. 

2.2 Egy Játékos többször is regisztrálhat.  

2.3 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói és e 

személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, 

valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 

közeli hozzátartozói. 

2.4 A Játékosok a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott 

adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő 

problémákért Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

http://www.napfenypark.hu/jatek
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2.5 Amennyiben a Szervező azt állapítja meg, hogy valamely Játékos nem valós adatokat 

adott meg a regisztráció során, úgy ezen Játékost automatikusan kizárja a Játékból. 

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

akik a Szervező megállapítása szerint a Játék szellemével ellentétesen egy természetes 

személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen vesznek részt a játékban, tekintettel 

arra, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással rosszhiszeműen 

megnövelik. 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 csökkentik a tisztességesen 

játszani kívánó többi Játékos nyerési esélyeit.  

2.7 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, 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. 

2.8 A 2.5-2.7 pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító valamint 

valótlan adatokat megadó Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet 

a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2022. április 7. 9:00-től április 24. 24:00-ig tart, a regisztrációt ebben az 

időintervallumban lehet elvégezni. 

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES, NYEREMÉNY 

4.1 A Játékosok feladata a következő:  

Nyereménysorsoláson való részvételhez: a Napfény Park Bevásárlóközpont bármely 

üzletében vásárolni 5.000 Ft felett 2022. április 7. 9:00 és április 24. 24:00 között, a 

vásárlást igazoló blokko(ka)t pedig ugyanezen időintervallumban regisztrálni a 

www.napfenypark.hu/jatek weboldalon, megadva a regisztráció során megkívánt 

valamennyi adatot. 

Nyereménysorsoláson dupla eséllyel való részvételhez: a Napfény Park 

Bevásárlóközpont bármely üzletében vásárolni 5.000 Ft felett 2022. április 7. 9:00 és 
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április 24. 24:00 között, a vásárlást igazoló blokko(ka)t pedig ugyanezen 

időintervallumban regisztrálni a www.napfenypark.hu/jatek weboldalon, megadva a 

regisztráció során megkívánt valamennyi adatot, ezután feliratkozni a Napfény Park 

hírlevelére. 

4.2 A nyeremények a promóció végétől számított 5 munkanapon belül kerülnek 

kisorsolásra:  

A nyertest a regisztrációkor megadott elérhetőségén (e-mail vagy telefon) értesítjük a 

nyereményről. A sorsolás dátuma: 2022.04.29. péntek 

4.3 Nyeremények:  

- Crazy Jump 3 db 2000 Ft értékű utalvány 

- Cardo 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány 

- Herbaház 5 000 Ft értékű vásárlási utalvány 

- Tesco 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány 

- BioHair 5 000 Ft értékű vásárlási utalvány 

- Pacha 2 db 5 000 Ft értékű vásárlási utalvány 

Az utalványok készpénzre nem válthatók át, és a vásárlási utalványok értékéből 

készpénzt nem áll módunkban visszaadni. 

4.4 A Nyeremény más nyereményre vagy készpénzre át nem váltható. 

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

5.1 A Szervező a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost a 

regisztrációkor megadott elérhetőségen (e-mail vagy telefonszám) a nyereményről (a 

továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként 

köteles az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül válasz e-mailben visszaigazolni, és 

a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám) 

pontosan megadni. A Lebonyolító a visszaigazolást követően 3 munkanapon belül 

tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. 
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5.2 A Szervező nevében a Lebonyolító a sorsolás után 5 munkanapon belül felveszi a 

kapcsolatot a nyertesekkel a nyereményátadás részleteinek egyeztetése érdekében.  A 

Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét e feltételekkel tudja biztosítani. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget (azaz az 

Értesítést nem igazolja vissza a fenti határidőn belül és/vagy a kért adatait nem adja 

meg), úgy a nyertesek a továbbiakban a Nyereményre nem jogosultak, amely 

körülménnyel kapcsolatosan a Szervező, illetve Lebonyolító a felelősségét kizárja. A 

Szervező a Nyeremény átvételére a fenti határidőn túl újabb lehetőséget nem tud 

biztosítani. 

5.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost (illetve nyertest, és a továbbiakban ezen 

Játékos nem minősül nyertesnek), amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 

Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett 

személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a megfejtést beküldő 

Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, 

így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves illetve valótlan 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem 

terheli. 

 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező, vagy a 

nyereményt felajánló Bérlő viseli. Szervezőt vagy a nyereményt felajánló Bérlőt a Nyeremény 

fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem 

terheli. 

 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://napfenypark.hu/adatvedelmi-

tajekoztato linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója szerint kerül sor.   

 

 

 

https://napfenypark.hu/wp-content/uploads/2021/09/Napfe%cc%81ny-Park-adatve%cc%81delmi-ta%cc%81je%cc%81koztato%cc%81-2021.pdf
https://napfenypark.hu/wp-content/uploads/2021/09/Napfe%cc%81ny-Park-adatve%cc%81delmi-ta%cc%81je%cc%81koztato%cc%81-2021.pdf
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8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

8.1 Ha a nyertes Játékos a Nyereményét a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint nem 

veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. 

8.2 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, 

ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék 

egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékkal 

kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősség kizárások a vonatkozó jogszabályok 

által megengedett mértékben érvényesülnek. 

Szeged, 2022.04.07. 


