
A Háda-1 Kft. által szervezett 
„Nyerd meg TE az 1 Millió Ft-ot vagy a 10 db 100 000 Ft-os VIP vásárlás egyikét!”

elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata („Játékszabályzat”)

 
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK 

1.1.  „Nyerd meg TE az 1 Millió Ft-ot vagy a 10 db 100 000 Ft-os VIP vásárlás egyikét!”
       elnevezésű sorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Háda -1 Kft. (4493  

Tiszakanyár, Kölcsey út 12, továbbiakban “Szervező”). 

1.2.  A játékban azon magánszemélyek (magyar állampolgár és 14 éven felüli) vehetnek részt, akik 2015. október 15. és 
2015. november 15. között, két különböző napon történő vásárlást igazoló blokkal együtt regisztrálnak az ország 
bármelyik Háda üzletében, a boltban található regisztrációs pultnál és helyesen válaszolnak a feltett kérdésre.

      Ebben az esetben megnyerheti az 1  000 000 Ft –os Bankkártyát és a 10db, 100 000 Ft –os VIP vásárlás egyikét, 
egyszeri Stylist szolgáltatással egybekötve.

1.3. „Nyerd meg TE az 1 Millió Ft-ot vagy a 10 db 100 000 Ft-os VIP vásárlás egyikét!”
        Nyereményjáték 2015. október 15. és 2015. november 15. között kerül megrendezésre. 

A Nyereményjátékban történő részvétel alapján, a fenti időszak vége után 2 héttel,
2015. november 30-án, hétfőn 14:00 órakor a játékban részvevő játékosok közül, 1 + 10  fő játékos kisorsolásra 
kerül, aki jogosulttá válik az alábbi nyereményre. 

A 1 db nyertes Játékos jogosulttá válik 1 db 1 000 000 Ft értékű bankkártyára és 10 db nyertes játékos jogosulttá 
válik fejenként 1 db  100 000 Ft értékű VIP vásárlásra, egyszeri Stylist szolgáltatással egybekötve, amelyet a 
Nyertes Budapesten a Nagy Lajos király útja 157- 159 szám alatti Háda üzletben, vidék esetében pedig bármely 
megyeszékhelyen működő, kijelölt Háda üzletben vehet át. A 100 000 Ft értékű vásárlási utalványt az 
ország területén található bármelyik Háda üzletben felhasználhatja, levásárolhatja.

1.4.  Azon látogatók, akik a sorsoláson részt kívánnak venni, a fenti időszakban, két különböző napon történő vásárlást 
igazoló blokkal együtt regisztrálniuk kell az ország bármelyik Háda üzletében, a boltban található regisztrációs 
pultnál. Válaszolniuk kell, a feltett kérdésre helyesen és így esélye lehet megnyerni az 1 db 1 000 000 Ft – os 
Bankkártyát és a 10 db, 100 000 Ft – os VIP vásárlás egyikét, egyszeri Stylist szolgáltatással egybekötve

     A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. AZ JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

2.1.  A sorsolásban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a 
továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező, illetve a Háda-1 Kft. és a HÁDA cégcsoport munkavállalói, mindezek 
közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése). 

Fentiek alapján nem vehetnek részt a játékban, illetve érvénytelen a nem természetes személyek, illetve a 
Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező személyek Pályázata. 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A játék 2015. október 15-én 8:00 órakor kezdődik, és 2015. november 15-én 21:00 óráig tart.



3.2.  Fenti időszak alatt a Játékosok a Háda-1 Kft. üzleteiben, azok nyitvatartási idejében jogosultak regisztrálni. 

3.3. A Játékosok regisztrációja és a Pályázatok beadása, a Háda-1 Kft. üzleteiben található regisztrációs pultnál történik 
a Háda üzletek nyitvatartási idejében.

 
A Játékosok 2015. november 15-én 21:00 óráig jogosultak regisztrálni magukat a játékban, illetve a 
Pályázatukat bedobni borítékban a felmatricázott gyűjtődobozba. 

3.4.  Sorsolás
 A Nyereményjáték Nyerteseinek a kisorsolása, közjegyző jelenlétében az alábbi időpontban történik:

2015. november 30-án Hétfőn 14:00 órakor
 

3.5. A Háda üzletek nyitva tartását, a házirend illetve a Háda-1 Kft. igazgatósága határozza meg. Szervező a változtatás 
jogát fenntartja.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK ÉS ÜZLETEK

4.1. A Nyereményjátékban a 3. pontban megjelölt időtartam alatt a Háda-1 Kft. minden üzlete részt vesz az alábbi 
korlátozásokkal.

4.2. Egy ember csak egy pályázat benyújtásához jogosult, amennyiben hibátlanul válaszol a regisztrációs lapon található 
kérdésre és regisztrál. 

4.3. A fenti 4.1-4.2. pontokban foglalt szabályok megsértése az adott Pályázat érvénytelenségét eredményezi. 

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

5.1. A sorsolásban való részvételhez a Játékosnak a 3. pontban feltüntetett időszakban, egy alkalommal regisztrálnia és 
válaszolnia kell egy kérdésre bármelyeik Háda üzletben.

A játékos regisztrálása és a Pályázat beadása az alábbiak szerint történik.

•	 A játékos bármelyik Háda üzletben található regisztrációs pultnál regisztrál, helyesen válaszol a feltett 
kérdésre és a regisztrációs szelvényt a két különböző napon történt vásárlást igazoló blokkal együtt 
borítékban bedobja a gyűjtő dobozba, akkor részt vehet a játékban.

•	 A Játékosok, a kapott részvételi szelvényt kötelesek maradéktalanul kitölteni. 
a. Ennek megfelelően kötelesek a Játékos nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, levelezési 

címét (amennyiben eltér a lakcímtől), e-mail és telefonos elérhetőségét megadni. A nyertes 
Játékosok a megadott személyi adataik alapján lesznek kiértesítve, jogosultságot a nyertes, a 
személyi adatait igazoló okmány bemutatásával igazolja.   

b. Kötelesek továbbá feltüntetni a regisztráció dátumát. 

Kizárólag a fenti adatok maradéktalan és olvasható megadása esetén tekinthető a pályázat 
érvényesnek.
A Játékos köteles érvényes, létező és olyan valós adatokat megadni, ahol elérhető.

•	 A kitöltött részvételi szelvényt ezt követően a szervező munkatársai leellenőrzik, illetve összevetik 
az adott pályázathoz felhasznált bizonylatok adataival.

•	 A részvételi szelvény kitöltött részét ezt követően a Játékos köteles a resztrációs gyűjtőládába dobni. 

5.2. A Pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltétel 
maradéktalanul teljesül. Az érvénytelen Pályázatok kizárásra kerülnek. 

5.3. Egy a gyűjtődobozba bedobott részvételi szelvény egy Pályázatnak minősül és egy nyerési esélyt biztosít. 

5.4. Egy Játékos, a Játékban kizárólag egy Nyereményre jogosult, ezért a kisorsolt Pályázatok nyerteseinek 
minden további (későbbi sorsolás esetén esetleg kihúzott) pályázatai érvénytelennek minősülnek, és így nem 
jogosítanak további nyereményre. 



5.5. Hamisított vagy manipulált szelvények, érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A 
nyereményszelvények érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az 
irányadó. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül 
fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, 
vagy törölje.

       A Szervező, nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből 
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

5.6.   A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak 
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a 
Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól 
megvonhatja.

6. NYEREMÉNY

6.1. Egy nyertes Játékos jogosulttá válik 1db 1 000 000 Ft értékű bankkártya átvételére, illetve 10 db kisorsolt 
nyertes fejenként 1 db 100 000 Ft értékű VIP vásárlásra, egyszeri Stylist szolgáltatással, amelyet a Nyertes 
Budapesten a Nagy Lajos király útja 157- 159 szám alatti Háda üzletben, vidék esetében pedig a nyertessel egyeztetett 
megyeszékhelyen kijelölt Háda üzletben vehet át.        
A nyeremény átadása a 8.5 pont szerint történik.   

6.2. A Szervezőt a nyereményekkel kapcsolatban azok átadásán túl semmilyen felelősség nem terheli. 

6.3. A nyeremény, az átvételt megelőzően, másra nem ruházható át.

7. A NYERÉS MÓDJA

7.1. A 3.3 pontban megadott időpontig beérkezett, érvényes Pályázatok sorsolására a 3.4. pontban meghatározott 
időpontban kerül sor a 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 157-159. szám alatti Háda üzletben, az első emeleten 
az üzemeltetésen, zárt sorsolás keretében.

7.2.  A sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor és a Szervező munkatársai kihúznak 1+ 10 db nyertes pályázatot. 

7.3. A nyertes neve, lakóhelyének közigazgatási megnevezése, illetve a nyeremény összege a helyszínen felolvasásra 
kerül, illetve a Háda-1 Kft. honlapján jelenik meg a sorsolást követő napon.

  
7.4. A nyertes 1+10 db pályázaton túl, további 10 fő tartaléknyertes is kihúzásra kerül az esetlegesen érvénytelenül 

pályázó Játékosok pótlására. A tartaléknyertesek, nyertesek helyébe történő állítása a kihúzás sorrendjében történik. 
A tartaléknyertesek adatai nem kerülnek kihirdetésre. Azokat a Szervező köteles lezárt borítékba sorszámozva a 
közjegyzőnek átadni.  

7.5. A nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatai a fentiek szerint, 
nyilvánosságra kerüljenek. 

8. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

8.1. A sorsolás után a nyertest a Pályázaton megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesítjük. Amennyiben a 
fentiek nem vezetnek eredményre, tértivevényes levélben történik a nyertes kiértesítése a megadott lakcímén.    

8.2. A nyeremény átadása személyesen, a nyertessel egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon 
belül történik. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadására a jelen Játékszabályban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül 
sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben 
történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a 
nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 
hosszabbítható meg.



8.3. Ha a fenti együttműködési kötelezettségének a Játékos nem tesz eleget, és így nyeremény átadása meghiúsul, 
úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható, ezzel kapcsolatban őt felelősség nem terheli. A Szervező a 
nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, továbbá a Játékos bármilyen további igény 
támasztása nélkül elveszti jogosultságát a Nyereményre. Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által 
helytelenül megadott elérhetőségből, illetve a rajtuk kívül eső egyéb okból eredő kézbesíthetetlenségért, illetve a 
Magyar Posta vagy a futárszolgálat hibájáért.

8.4.  A fentiek szerint át nem adott nyeremények a következő tartalék nyerteseket illetik meg. 

8.5  A nyeremény átadása az alábbiak szerint történik.

a. A nyertes beazonosítása az alábbiak szerint. Nyertes köteles a személyi adatait igazoló okmányának 
bemutatásával a nyereményre való jogosultságát igazolni. 

b. Fentiek hiányában a nyertes pályázatát érvénytelennek kell tekinteni és a 9. pont szerinti tartaléknyertes 
válik jogosulttá a nyereményre.   

c. A nyereményre való jogosultság megállapítását követően, a nyeremény érvényesítését követően a nyertes a 
nyereményét Budapesten a 1149 Nagy Lajos király útja 157-159. szám alatti Háda Üzletben, míg vidéken az 
adott város kijelölt Háda üzletében veheti át, ahol dokumentációként fotót készítünk a nyertesről, amit a Háda-1 
Kft. közösségi oldalán és weboldalán közzéteszünk.

d. Nyertes köteles együttműködni a nyeremény fentiek szerinti átvétele során.

e. Minden egyéb, a játékban részvétel vagy a nyeremény beváltása kapcsán felmerülő költség (pl. a utazási 
költség) a Játékost terheli.  

9. TARTALÉKNYERTESEK

9.1. A tartalék nyertesek nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a kisorsolt nyertes pályázata nem 
felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. 

9.2. Ebben az esetben az adott nyereményre a soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben az a Játékos és 
Pályázata megfelel jelen Játékszabályzat feltételeinek. A 8 pont szerinti határidők a tartaléknyertes kiválasztásakor 
újrakezdődnek.

10. ADÓZÁS

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

11. ADATVÉDELEM

11.1. A nyertes Játékos a Pályázata beadásával és ezáltal a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul 
ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek. Az adatokat a játékos hozzájárulásával az 1992. évi 
LXIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően – visszavonásig – a Háda-1 Kft. üzleti ajánlatok, reklámküldemények 
küldésére felhasználhatja. A hozzájárulást és a küldemények küldését a játékos a hírlevében egy megadott linken 
lemondhatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy:
a.) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Háda-1 Kft. mint Szervező (4493 

Tiszakanyár Kölcsey u.12.) végzi.
b.) A Játékosok adatait, nyertességük esetén nevüket és lakcímüket - kizárólag a település közigazgatási 

megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

11.2.  A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok kezelését és feldolgozását Háda-1 Kft., mint Szervező végzi. 

A regisztrált adatok kezelése bizalmasan történik. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

11.3. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük, illetve lakóhelyük közigazgatási megnevezésének 
nyilvánosságra hozatalához. Ha a nyertes Játékos nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény-átvételével 



kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.

11.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 
történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 
kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Hada-1 Kft., 4493 Tiszakanyár, Kölcsey 
út 12. címen vagy az info@hadakft.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése 
elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, 
úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt 
a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a játékos egy lemondó nyilatkozat fenti címekre való 
megküldésével.

11.5 A Szervező az Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai 
mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az Játékot kiegészítse 
vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Játék feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek.

Budapest, 2015. október 01.

Háda-1 Kft.

Szervező


