PENNY Market Kft. ”MIÉRT JÁRUNK A PENNY-BE?”
Nyereményjáték szabályzata
A Penny Market Kft (székhely: 2351. Alsónémedi, Penny utca 2. ) (továbbiakban: Szervező) és a Havas
Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. 5. emelet, cégjegyzékszám:
01 10 043126) (továbbiakban: Lebonyolító) a „MIÉRT JÁRUNK A PENNY-BE?” (továbbiakban: Játék)
elnevezéssel Játékot szervez az alábbi feltételekkel és módon:
Játék leírása:
A Játék során a Vásárló kaparós sorsjegyet kap, amennyiben vásárlása esetén a fizetendő összeg
meghaladja az 5000 Ft-ot. A sorsjegyen meghatározottak szerint azonnali nyereményt vehet át, illetve
a sorsjegyen található kód feltöltésével részt vehet további sorsoláson is.
A Játék időtartama:
A Játék 2021. január 7. napjától kezdődik, és a kaparós sorsjegyek készletének erejéig, legfeljebb
azonban 2021. február 17-ig tart.
A nyertes szelvények beváltásának határideje 2021. február 24.
Részvétel feltételei:
A Játékban részt vehet minden olyan, magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött
természetes személy, aki a Játék időtartama alatt bármely magyarországi Penny Market üzletben
5.000,- Forint feletti értékben vásárol.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, a Szervező üzleteiben őrző-védő szolgáltatást
ellátó cégek munkatársai, a Szervező részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai, a
Szervező részére diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Nyereményjátékban a hűségprogramot szervező
ügynökségek munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói sem vehetnek részt.
Amennyiben a vásárló PENNY Market üzletben, vásárlásának fizetendő végösszege meghaladja az
5.000,- forintot, összesen egy darab kaparós sorsjegyet kap ajándékba. A vásárlás végösszegébe a
betétdíj összege és a kijelölt üzletekben kapott vásárlói kupon nem számít bele.
Azonnali nyeremények:
A kaparós sorsjegyen 1 darab kaparós felület található, mely alatt az alábbi feliratok valamelyike
található:
„Esély a fődíjra és az egyéb értékes nyeremények egyikére! Az Ön kódja: (sorszám)”
„Gratulálunk! XIXO teát nyert!”
A vásárló más vásárlóra átruházhatja az általa nem igényelt sorsjegyeket, de a Szervező
munkatársainak nem ajánlhatja fel, a Szervező munkatársai ezeket nem fogadhatják el.
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Az azonnali nyeremények az alábbiak:
1.000.000 db XIXO dobozos, 250 ml-es őszibarackos/citromos Ice tea
A Szervező helyettesítő termék megjelölésére jogosult, amennyiben a fenti készlet az akció időtartama
alatt elfogyna.
Amennyiben a sorsjegy a lekaparást követően nem olvasható, a vásárló másik sorsjegyet kap. A rossz
minőségű, lekaparhatatlan sorsjegy helyett a Résztvevő másik sorsjegyet vehet át, de nem hivatkozhat
arra, hogy a lekaparhatatlan sorsjegy nyereményre jogosította volna. A hibás, lekaparhatatlan
sorsjegyeket a Szervező a Résztvevő jelzése alapján pótolja, de a Szervezőt ezen túlmenően semmilyen
felelősség nem terheli a sorjegyeken esetlegesen szereplő nyereményekkel, nyerési esélyekkel
kapcsolatban. A Szervező elvesztett, elhagyott sorsjegy pótlására nem köteles, a sorsjegy
felhasználásáért annak átadása után kizárólag a Résztvevő a felelős.
Azonnali nyeremény átvétele:
A XIXO dobozos, 250 ml-es őszibarackos/citromos Ice tea - a nyertes sorsjegy ellenében - bármelyik
magyarországi Penny Market üzlet pénztárában átvehető.
A nyertes szelvények beváltásának határideje 2021. február 24.
Kisorsolt nyeremények átvétele:
Amennyiben a vásárló „Esély a fődíjra és az egyéb értékes nyeremények egyikére! Az Ön kódja:
(sorszám)” felirattal ellátott sorsjeggyel rendelkezik és a sorsjegyen szereplő kódot, adatai (név, emailcím) a sorsoláson való részvétele érdekében a sorsjegy.penny.hu weboldalra szükséges feltöltenie.
A kódok feltöltésének határideje: 2021. február 24.
A Játékosok a Játék végéig kötelesek megőrizni sorsjegyüket, mivel a nyertes sorsjegy bemutatásával
tudja igazolnia a Játékos nyertessége setén a nyereményre való jogosultságát, ennek hiányában a
nyereményt nem áll módunkban átadni.
A Játékos a kód feltöltéséről a feltöltéskor megadott e-mail címen keresztül visszaigazolást kap a
feltöltés sikerességéről. A Játékosok a kód feltöltésekor megadott e-mail címen keresztül kerülnek
értesítésre, ha a nyereményjáték során Nyertesként kerültek kisorsolásra. Az értesítést követően a
Nyertesnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy a nyereményt átveszi-e valamint hozzájárul-e a
személyes adatai kezeléséhez a nyeremény átadásának érdekében.
A fenti nyilatkozatokat az értesítő e-mailben szereplő linkre kattintva elérhető űrlapon tudja a Nyertes
megadni. A nyeremény átvételének feltétele az is, hogy a Nyertes a személyes adatai kezeléséhez
szükséges tájékoztatót megismerje és hozzájáruljon a nyeremény átvételéhez szükséges személyes
adatai kezeléséhez.
A Nyertesnek a nyeremény átvételéhez szükséges nyilatkozatokat 7 nap alatt szükséges megtennie, a
határidő eredménytelen eltelte esetén a nyereményének átvételére a továbbiakban nem jogosult, arra
további igényt nem formálhat.
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A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy
átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek,
nem rendelkezik a nyertes sorsjeggyel, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban
leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.
Sorsolás:
A sorsolás időpontja: 2021. február 25. A sorsolás a Szervező székhelyén történik közjegyző
jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás a véletlenszerűség elvén alapuló program
segítségével történik. A lenti nyeremények kisorsolása körében a Szervező 2946 fő nyertest sorsol ki,
pótnyertes kisorsolására nem köteles.

Kisorsolásra kerülő nyeremények:
-

5 db, egyenként 555.555 Ft értékű PENNY nyereménykártya (Az összeg a nyeremény
átvételétől számított 1 éven belül használható fel)
3 db SKODA Kamiq
5 db HECHT Equis White akkumlátoros robogó
3 db Laptop - HP 15s-fq0004nh
10 db TEFAL GC706D34 Optigrill kontakt grillsütő
20 db Philips EP4341/50 Series 4300 automata kávégép LatteGo tejhabosítóval
11 db LG 55NANO793NE Smart TV
20 db Wellness hétvége
10 db Gorenje mosógép WA84CSA
6 db Wellness hétvége - Hunguest Hotel
5 db Bosch hűtő KGV36VLEAS
30 db Bosch MMR08A1 Aprítógép 400W, 0.8 l, 1 sebesség, fehér
6 db Sony PlayStation 4 Pro 1TB konzol + FIFA 21 letöltőkód + 2 db Dualshock 4 kontroller
csomag
5 db Xiaomi Mi Mop Pro white robotporszívó
3 db Xiaomi Mi 1S elektromos roller, 250W
11 db Hisense TV SMART 4K UHD LED TV
60 db Fiskars öt darabos késkészlet nyírfa logózott tartóban.
300 db Termosz
14 db Lenovo IdeaPad 3 notebook szürke
50 db Electric glass kettle, Metallic Line Rose Gold Edition, LP-BH/001B
3 db SENCOR Álló Porszívó Akku 2v1, SVC 7614TQ, 8590669182442
100 db VARTA LCD Power Bank 7800mAh töltő
70 db VARTA NIGHT CUTTER F20R elemlámpa
50 db VARTA LCD Smart töltő + 4db AA 2100 mAh akkumulátor
3 db Hangszóró ,Kiváló minőségű hang Bluetooth 4.2 ECG BTS X1 "
3 db Kontakt Grill, ECG KG 1000
3 db Mikro, 20L, ECG MTD 2071
5 db Multimédiás rádió USB-vel, ECG CDR 500Black
3 db Multi pároló gép, ECG MH 158
3 db Elektromos főzőedény, ECG MH 910
3 db Gyümölcsfacsaró, ECG SJ 2150 Per la Vita
2 db Smoothie készítő, SM 5030
1 db ALLIBERT ROSARIO MŰRATTAN KERTI BÚTOR SZETT
1 db KETER DARWIN 4X6 MŰANYAG KERTI HÁZ
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-

-

1 db CURVER VÁLOGATÁS SZETT: CURVER "STYLE" RATTAN HATÁSÚ RUHÁSKOSÁR 45L ,
CURVER "STYLE" RATTAN 4 FIÓKOS SZEKRÉNY, CURVER "STYLE" RATTAN TÁROLÓ LÁDA 72L
FEDÉLLEL
1000 db CURVER "FRESH&GO" SZÖGLETES ÉTELTARTÓ 0.45L, 3253920055811
10 db Xiaomi Mi Electric Scooter Essential - elektromos roller, fekete
20 db GoPro HERO8 (CHDHX-801)
30 db JBL fejhallgató: JBL Tune 120TWS, True Wireless vezeték nélküli fülhallgató, fehér
1000 db Oral-B Vitality 100 White Cross Action White
10 db Samsung TV QE55Q70TAT
5 db Samsung TV UE55TU8502UXXH
5 db Samsung mosógép WW70T4540TE/LE
3 db Xbox Series S 512GB
30 db Remington hajformázó AS7051
5 db Gorenje kombinált hűtő RK6192EW4

Nyeremények átvétele-átadása:
A kisorsolt Nyereményekkel kapcsolatban a Nyertesek az általuk megadott e-mail címen kerülnek
értesítésre. A nyereményátadás helyéről, idejéről és módjáról a Nyertes külön–külön kerülnek
egyenként értesítésre.
Jótállási információk:
A termékhez csatolt garanciajegyen szereplő információk szerint és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatás
alapján kerülhet sor az esetlegesen felmerülő jótállási igények érvényesítésére.
Adatkezelés:
A játékkal kapcsolatos személyes adatokat Adatkezelője: Penny Market Kft. (székhely: 2351
Alsónémedi, Penny utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-072999).
A jelen Játék során megvalósuló adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása és a nyeremények átadása. Az
adatkezelés jogalapja a Nyeremények átadása körében: a Játékban résztvevők által tett hozzájáruló
nyilatkozat. Kezelt személyes adatok köre: név. e-mail cím, telefonszám, szállítási cím
Az adatkezelésre a Szervező adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Ezeket az alábbi
linkeken érhetőek el: https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos
Egyéb rendelkezések:
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”)
automatikus elfogadását jelenti.
A Penny Market Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban fel nem tüntetett egyéb ajándéktárgyat.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Penny Market Kft.
kizárólag jelen játékszabályban foglalt feltételek alapján, a fentebb felsorolt nyereménytárgyak
átadására vállal kötelezettséget. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot
bejelentés nélkül visszavonja, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Nyereményjátékban
való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban
az igényeket ellenőrizze.
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A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető
nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező
felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat
– jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték folytatásának kérésére.
A Játékra vonatkozó valamennyi információ, üzleteink pontos címe és a nyereményjátékkal
kapcsolatos szabályzat elérhető a www.penny.hu oldalon.

Alsónémedi, 2020. január 7.

Penny Market Kft.
Szervező
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