
    JÁTÉKSZABÁLY 
A „Hajsza” nyereményjátékhoz 

 
A játékra történő jelentkezéssel a játékosok kifejezetten elfogadják, magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el a következő játékszabályt (a továbbiakban: "Játékszabály"). 

 

1. A játék szervezője  

A játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Somogyi Elektronic  Kft. (székhely: 9027 Győr, 

Gesztenyefa u. 3, cégjegyzékszám: 08-09-002824, a továbbiakban: "Szervező").  

 

2. Részvételi feltételek  

 

2.1. A Játékban részt vehet bármely természetes személy. Amennyiben a Játékos, vagy a 

nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

nyereménye átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben 

cselekvőképtelen, nevében törvényes képviselője jár el. 

 

2.2.  A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a Játék 

szervezésében és lebonyolításában esetlegesen résztvevő egyéb gazdálkodó szervezetek 

munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően. 

 

2.3.  A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik: 

 a jelen Szabályzat 2.1. vagy 2.2. pontjában meghatározott kizárás ellenére mégis részt 

vettek a játékban, 

 bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a játékkal kapcsolatos posztban a 

Szervező  jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy 

 bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, 

 sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban, valamint 

 a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik, vagy annak nem felelnek meg. 

 

2.4. A kizárt Játékosnak esetleges nyertesség esetén Szervező nem köteles a nyereményt 

átadni, az átadott nyereményt pedig visszakövetelheti. A Szervező ebben az esetben minden 

ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését is követelheti a játékostól. 

 

 

3. A Játék menete, időtartama, sorsolás 

 

3.1. A játékban való érvényes részvétel feltétele, hogy a résztvevő az alábbi feltételek 

mindegyikét teljesítse: 

- a játék időtartama alatt a Szervező által működtetett www.somogyi.hu weboldalon 

regisztráljon,  

- onnan a „Pannon Hajsza” versenyen a Szervező által kiosztott szórólapon szereplő 

kuponkód felhasználásával bármilyen értékben vásároljon, és 

- feliratkozzon a hírlevélre. 

3.2. A nyereményjáték időtartama: 2019. június 8. 08:00 és 2019. június 30. 24:00 

A Játékosok között kisorsolásra kerül: 

http://www.somogyi.hu/


1 db LA 7BT típusszámú LED-es asztali lámpa 

1 db VB M6600 típusszámú Vízálló hajórádió 

1 db UHMP 5000 típusszámú Ultrahangos hideg- és melegpárásító 

 

Egy kuponkód a Játék időtartama alatt több vásárlás során is felhasználható, akár ugyanazon 

Játékos által is, így növelhető a nyerésre való esély. Azaz egy Játékos egymást követően 

többször is kihúzásra kerülhet, több nyereményt is megnyerhet. 

 

3.3. A nyertesek neve 2019. július 2-án 10 órakor, a Szervező székhelyén kerül kihúzásra, a 

nevezési feltételeket teljesítők www.somogyi.hu weboldalon használt felhasználó nevét 

tartalmazó urnából.  

Minden egyes húzást megelőzően megállapításra kerül, hogy pontosan melyik nyeremény kerül 

majd kisorsolásra. 

 

3.4. A nyeremény átvételének részletei miatt Szervező a nyertes által a www.somogyi.hu 

weboldalon a regisztráció során megadott telefonszámán, vagy e-mail címén veszi fel a 

kapcsolatot a nyertesekkel. 

 

Amennyiben Szervező fenti kapcsolat felvétele a sorsolást követő 3 napon belül nem vezet 

eredményre, Szerevező az így kieső nyertes helyett újat sorsol a 3.3. pontban meghatározott 

módszerrel. 

A nyereményeket a felek megállapodása alapján Szervező kiszállítja, vagy azok a Szervező 

székhelyén személyesen vehetők át. A nyereményátvétel részleteit a kapcsolatfelvételt követő 

3 napon belül egyeztetni kell, a felek közös megegyezése alapján. Amennyiben a Szervezőnek 

fel nem róható okból ezen időtartam alatt az egyeztetésre nem került sor, a nyertes erre 

vonatkozóan reklamációval nem élhet. 

 

3.5. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre 

nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem 

értékesíthetőek tovább. 

 

4. Adózás  

 

4.1. A nyereményeket terhelő valamennyi adót a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények 

fentiek szerinti átadásán, beszerelésén és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség 

nem terheli. 

 

 

5. Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat  

 

5.1. A Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes 

tájékoztatás a https://www.somogyi.hu/data/download/adatvedelmi-tajekoztato-somogyi-

elektronic-kft.pdf oldalon található. 

 

http://www.somogyi.hu/
http://www.somogyi.hu/
https://www.somogyi.hu/data/download/adatvedelmi-tajekoztato-somogyi-elektronic-kft.pdf
https://www.somogyi.hu/data/download/adatvedelmi-tajekoztato-somogyi-elektronic-kft.pdf


5.2. A Játékos a játékban való részvétellel egyidejűleg kijelenti, hogy a Játékszabályzatot, 

valamint a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját 

(https://www.somogyi.hu/data/download/adatvedelmi-tajekoztato-somogyi-elektronic-kft.pdf) 

 

megismerte és elfogadta. 

 

5.3. A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szervező a nyeremény átadásakor fényképfelvételt készíthet, melyet Szervező a Játék utólagos 

dokumentálása céljából a www.somogyi.hu weboldalon, Szervező Facebook oldalán, illetve 

valamennyi kommunikációs csatornáján felhasználhat. 

 

5.4. Ennek megfelelően a nyertes a Játékban való részvételével önkéntesen hozzájárul neve 

és fényképe nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róla készült hang-illetve 

videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli 

korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint 

kijelenti, hogy hozzájárulása megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.  

 

 

6. Irányadó jog  

 

6.1. A jelen Játékra és Játékszabályra irányadó jog a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, 

hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassa. 

 

Győr, 2019. június 7. 
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