
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI, 

ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

A STUDIO MODERNA 2000 TV-Shop Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 

12-14.) – (a továbbiakban “Szervező”) – a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban 

részletezett nyereményjátékot szervez. 

 

A nyereményjátékban (a továbbiakban „Játék”) való részvételre jogosult  

- minden 18. életévét betöltött természetes személy, és 

- aki a Játék tartama alatt 2018.01.08.-tól 2018.03.18.-ig  

- Club5* klubtagsággal rendelkezik, (azaz már érvényes klubtagsággal rendelkezik vagy 

pedig a játék tartama alatt válik klubtaggá) és  

- érvényes klubkártyájával bármilyen, a Szervező által forgalmazott terméket vásárol  

- a  

o www.topshop.hu 

o www.dormeo.hu 

o www.delimano.hu 

o www.liveactive.hu 

o www.walkmaxx.hu 

weboldalokon, vagy a telefonos ügyfélszolgálatnál vagy a Szervező jelen 

szabályzatban megjelölt üzleteiben.  

(továbbiakban “Résztvevő”) 

A Játékban való részvétel kapcsán a megrendelés időpontja a mérvadó.  

 

A Játékban való részvételnek nem feltétele az, hogy a Játék teljes tartama alatt fennálljon a 

klubtagság, de csak azon vásárlások kapcsán válik a vásárló Résztvevővé, amelyek érvényes 

klubtagság tartama alatt történnek. 

 

Bár a Klubkártyával nem csak a regisztrált kártyatulajdonos, hanem bármely olyan személy, 

akinek a Klubkártya tulajdonos azt átadta, vásárolhat, de a Résztvevő ebben az esetben is a 

Klubkártya tulajdonos lesz.       

 

A Játék tartama: 2018. január 08. – 2018.03.18. 

 

A Játék lényege az, hogy minden klubtagsággal rendelkező vásárló amennyiben a Játék 

tartama alatt vásárol bármilyen terméket vagy klubtagságot, akkor a vásárláshoz tartozó 

ügyfélazonosítója alapján bekerül a Játékban Résztvevők közé. A Játékban történő részvétel 

automatikus, amennyiben a vásárló megfelel a Résztvevő feltételeinek. 

  

Abban az estben, ha a Játékban Résztvevő klubkártyájával a Játék tartama alatt több vásárlás 

történik akár online felületen, akár telefonos megrendeléssel, akár a Szervező alábbi 

üzleteiben:   

 

- Top Shop Bécsi út  

- Top Shop Corvin Plaza 

- Top Shop Köki Bevásárlóközpont 

- Top Shop Teréz körút 

- Top Shop Allee 

- Top Shop Savoya Park 

- Top Shop Campona 



- Top Shop Visegrádi út 

- Top Shop Árkád Szeged 

- Top Shop Debrecen Plaza 

- Top Shop Árkád Győr 

- Top Shop Árkád Pécs 

- Top Shop Eger 

- Top Shop Miskolc 

- Top Shop Kecskemét 

- Top Shop Nyír Plaza 

- Top Shop Székesfehérvár 

- Top Shop Szolnok Plaza 

- Top Shop Tatabánya 

 

akkor minden egyes vásárlás kapcsán a kártyatulajdonos újból bekerült a Résztvevők közé, 

azaz többszöri vásárlással a nyerési esély növelhető. Amennyiben a klubtagság időközben 

lejárt, akkor klubtagság lejárta utáni vásárlások nem jogosítanak részvételre, és a nyerési 

esélyt sem növelik.  

  

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

(a) a Studio Moderna TV-Shop Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. §)  

(b) nem természetes személyek  

(c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek. 

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik: 

- a fentiek szerint nem jogosultak a Játékban való részvételre 

- vagy a telefonon vagy online felületen megrendelt, a Játékban való részvételre 

jogosító vásárlás alapján kiszállított terméket nem vették át  

- a Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Résztvevőt, amennyiben a 

Résztvevővel a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot, mert a Klubkártyához 

kapcsolódó, a Részvevő által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek, 

vagy a pontatlanság miatt nem azonosítható be vagy nem értesíthető a Résztvevő a 

jelen szabályzat alapján 

  A Nyeremény: 

8 nap/7 éjszaka körutazás Cipruson a Premio Travel Holidays Kft. szervezésében 2 fő részére  

Az utazás időpontja: 2018.04.10. – 2018.04.17. 

A nyeremény az alábbiakat tartalmazza:  

- repülőjegy oda-vissza, turistaosztályon 

- repüléshez kapcsolódó szolgáltatásokat: feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász, 

repülőtéri check-in, repülőtéri illeték, baleset- és poggyászbiztosítás 

- transzfereket: modern, légkondicionált buszokkal. A repülőtéren várja a Nyertest az 

utazási iroda idegenvezetője, aki a résztvevőket elkíséri a szállodába, az elutazás napján pedig 

a szállodából a repülőtérre 

-  az alábbiakban felsorolt kirándulóprogramokat, légkondicionált, modern 

panorámabuszokkal: Famagusta, Nikosia, Szalamisz, Kyrenia a program alapján 

- minőségi szállást: a Nyertes(ek) minőségi, középkategóriájú hotelekben kapnak 

elhelyezést  

-  ellátás: Az utazás minden napján svédasztalos reggeli 

-  magyar nyelvű idegenvezetést 



 Sorsolás:  

  A sorsolásra a véletlenszerűség elvét követő számítógépes sorsolással 2018. március 23-án 

10:00-kor a Szervező székhelyén: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14. szám alatt 

kerül sor. A sorsolás során 1 nyertes kerül kisorsolásra.  

 A Nyeremény vonatkozásában 10 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.   

A nyertest a sorsolás és utazás időpontja közötti rövid határidőre való tekintettel telefonon 

értesítjük, majd a sikeres kapcsolatfelvételt követően ezt írásban is megerősítjük, továbbá a  

Premio Travel utazási iroda elérhetőségeit megadjuk a nyertesnek, azzal, hogy az utazás 

részleteit, a nyeremény esetleges átruházását már közvetlenül az utazási iroda és a nyertes 

közvetlenül egyezteti le.  

Nyeremény készpénzre nem váltható át, de másra átruházható.  

A sorsolás eredményéről a nyertest minden esetben a Klubkártyához tartozó telefonszámán 

értesítjük. A telefonos értesítést a klubkártyához tartozó telefonszámon 5 alkalommal 

kíséreljük meg, amennyiben egyik alkalommal sem sikerül elérni a Nyertest vagy a 

telefonszám téves, akkor a Nyertes a Játékból kizárásra kerül.   

A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre abban az 

esetben, ha a sorrendben előttük lévő nyertes/tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt 

bármely formai, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és emiatt kizárásra 

kerül, így különösen, ha a nyertes hiányos vagy téves adatközlés miatt nem elérhető, illetve 

akkor, ha a nyertes/tartaléknyertes a jelen játékszabályba ütköző magatartása miatt kerül 

kizárásra.  

A nyeremény kapcsán keletkező közterheket a Szervező a hatályos adótörvények alapján 

megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A Nyeremény átvételével és 

felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a nyertest 

terhelik.  

 Adatkezelés: 

 A Játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen 

ajándéksorsolás lebonyolítása céljából.  

 Az adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig tart. Az 

adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi. 

A Játékos a Pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen 

játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. A jelen Játékszabályzat elfogadásával a 

Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz 

részt. 

 

Budapest, 2017. december 20. 

 

       STUDIO MODERNA 2000 TV-Shop Kft. 

           Szervező 


