RÉSZVÉTEL- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A nyereményjáték szervezője
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Három Ász Média
Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett felületeken (www.mobilasz.hu weboldal,
https://www.facebook.com/mobilasz.hu/ Facebook oldal, Mobil Ász Shop hírlevél, stb.)
oldalon elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 2. pontban
meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”)
vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és a
játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja. A játék aktív időszakában jelen
játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető awww.mobilasz.hu oldalon
bejegyzés formájában. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű
elfogadását jelenti.
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti korlátozottan cselekvőképes, illetve
minden cselekvőképes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A
nyereményjátékban nem vehetnek részt a Három Ász Média Kft. alkalmazottai, és ezen
személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A nyereményjáték leírása
A nyereményjátékban résztvevő személyek a nyereményjáték időtartama alatt aHárom Ász
Média Kft. valamelyik webshopjában (www.applecuccok.hu, www.accmobile.eu,
www.accmobil.hu, www.alcatelmobilshop.hu, www.blackberryshop.hu, www.fliptok.hu,
www.lenovomobilshop.hu, www.legparnasboritekbolt.hu, www.mobilasz.hu ,
www.mobilasz.eu, www.mobilasz.com, www.mobilasz.sk, www.mobilboltdunaharaszti.hu,
www.mobiltartozék.hu, mobiltokrendeles.hu, mobiltartozekshop.hu, www.mobiltokshop.hu ,
www.mobil-tok-shop.hu, www.motomobilshop.hu, www.mobilüvegfólia.hu, www.samshop.hu
, www.sonymobilshop.hu, www.tablettartozekok.hu, www.tablettokok.hu, www.tökshop.hu,
www.tök-shop.hu) vásároltak legalább egy terméket.
A játék nyertesények nyereménye és a nyereményjáték ideje az 5. pontban kerül kifejtésre.
4. Jelentkezés a Játékra
A nyereményjátékban részt vehet, az a 3. pontban meghatározott személy, aki:
a nyereményjáték időtartama alatt a 
Három Ász Média Kft. valamelyik webshopjában
(www.applecuccok.hu, www.accmobile.eu, www.accmobil.hu, www.alcatelmobilshop.hu,
www.blackberryshop.hu, www.fliptok.hu, www.lenovomobilshop.hu,
www.legparnasboritekbolt.hu, www.mobilasz.hu , www.mobilasz.eu, www.mobilasz.com,
www.mobilasz.sk, www.mobilboltdunaharaszti.hu, www.mobiltartozék.hu,

mobiltokrendeles.hu, mobiltartozekshop.hu, www.mobiltokshop.hu , www.mobil-tok-shop.hu,
www.motomobilshop.hu, www.mobilüvegfólia.hu, www.samshop.hu
, www.sonymobilshop.hu, www.tablettartozekok.hu, www.tablettokok.hu, www.tökshop.hu,
www.tök-shop.hu) vásároltak legalább egy terméket.
A nyereményjátékban való részvételnek és a nyeremény átadásának feltétele továbbá, hogy
a játékos önkéntes és határozott hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. Az alábbi
adatok megadása szükséges a nyertes azonosítása és értesítése céljából: vezetéknév,
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése
esetén érvényes.
5. Nyeremény
A szervező a részvételi feltételekben foglaltaknak megfelelő résztvevők között sorsolással
dönt a nyertesről. A sorsolás és az eredményhirdetés időpontja: 2019. február 11. 10:00. A
szervező egy (1) fő nyertest hirdet.
A játék nyertesének nyereménye 1 (egy) darab Xiaomi Redmi Note 5 Pro (Global Version),
32 GB-s, kártyafüggetlen mobiltelefon.
A nyereményjáték 2019 január 10-től 2019 február 10-ig tart.

6. Sorsolás lebonyolítása
A résztvevő játékosok között a sorsolás a Szervező székhelyén történik.
A sorsoláson a Szervező egy nyertest sorsol.
A sorsolás időpontját jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza.
7. Nyertesek értesítése
A nyertest a Szervező e-mailben értesíti, a sorsolást követő 5 munkanapon belül.
8. A nyeremények érvényesítése, átadása
A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés
megküldését követő 7 napon belül.
A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása
érdekében. Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel
összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
9. Adatkezelés

A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név,
e-mailcím, telefonszám, nyertesség esetén: lakcím) a Szervező, mint adatkezelő
adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás
nélkül kezelje. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a fenti adataikat tartalmazó sorsolási
jegyzőkönyvet a székhelyén a naptári év végéig, a nyertesek adatait az adózási jogszabályi
kötelezettsége teljesítése érdekében 5 évig megőrzi. Facebookon szervezett Játék esetén a
játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása
céljából a Szervező a nyertes nevét és lakcímét (település) nyilvánosságra hozza. A
Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szervező Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója
letölthető ITT, mely tartalmazza az Adatkezelő jogi személyek részletes adatait is.
10. Felelősségkizárás
Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem
vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során
(vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat
terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a
Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.
Facebookon szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem
támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, a
Facebook-ot teles körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.
11. Egyéb
A nyeremények készpénzre nem válthatók át.
Budapest, 2019. január 9.

