
„Májusi szerencsenapok” REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 
 
1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE 
1.1. Az „Májusi szerencsenapok!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője az Extreme Digital Zrt. 
(továbbiakban Szervező), székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, cégjegyzékszám 01-10-045869, 
adószám: 14174179-2-44. 
 
2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK 
2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint 
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2019. május 20-ig 
betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők). 
2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint 
az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és 
hozzátartozók. 
2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban 
szereplő adatokkal. 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
3.1 A Játék 2019. május 20. 00:00:00 órától 2019. május 26. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát 
követően történt rendelés leadások a Játékban már nem vesznek részt. 
 
4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a 2019. május 
20. 00:00:00 órától 2019. május 26. 23:59:59 között rendelést ad le Extreme Digital webáruházán keresztül.  A 
rendelésnek nincs értékhatára. Ha a résztvevő több rendelést ad le, akkor nagyobb eséllyel indul a nyereményért. 
4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el. 
4.3. Egy személy akár több rendelést is leadhat a Játék során, így több alkalommal vesz részt a sorsoláson. 
 
5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS 
5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes rendelési azonosítóval (adott időpontra 
vonatkozó rendelés sorszáma) rendelkező Résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsolja ki, napi bontásban: 

1. nap: 2019. május 20. 00:00:00 és 2019. május 20. 23:59:59 között vásárlók között: Honor 8A 3GB/32GB Dual SIM, 
Blue (Android) cikkszám: 612858 (https://edigital.hu/okostelefon/honor-8a-3gb32gb-dual-sim-kartyafuggetlen-
okostelefon-blue-android-p612858) 

2. nap: 2019. május 21. 00:00:00 és 2019. május 21. 23:59:59 között vásárlók között: Braun SES5-895BS Epilátor 
szett, cikkszám: 634603 (https://edigital.hu/epilator-noi-borotva/braun-ses5-895bs-epilator-p634603) 

3. nap: 2019. május 22. 00:00:00 és 2019. május 22. 23:59:59 között vásárlók között: Epson nyomtató ECO Tank 
L3156 cikkszám: 642539  

4. nap: 2019. május 23. 00:00:00 és 2019. május 23. 23:59:59 között vásárlók között: LG 24MK600M-B IPS 
1920x1080, 16:9, 250 cd, 5ms, VGA,HDMI, Freesync monitor, cikkszám: 583914 (https://edigital.hu/monitor/lg-
24mk600m-b-fullhd-ips-led-monitor-p583914) 

5. nap: 2019. május 24. 00:00:00 és 2019. május 24. 23:59:59 között vásárlók között: Oral-B Genius Pro 9000 
elektromos fogkefe Cross Action fejjel, rose gold, cikkszám: 511834 (https://edigital.hu/elektromos-fogkefe/oral-b-
genius-pro-9000-elektromos-fogkefe-cross-action-fejjel-rose-gold-p511835) 

6. nap: 2019. május 25. 00:00:00 és 2019. május 25. 23:59:59 között vásárlók között: Landmann 3.1 gázgrillkocsi 
(12212), cikkszám: 637460 (https://edigital.hu/faszenes-grillek/landmann-31-gazgrillkocsi-12212-p637460) 

7. nap: 2019. május 26. 00:00:00 és 2019. május 26. 23:59:59 között vásárlók között: Sennheiser HD 599 fejhallgató, 
cikkszám: 506448 (https://edigital.hu/hifi-fejhallgato/sennheiser-hd-599-fejhallgato-p506448) 

 Főnyeremény a heti vásárlók között: Huawei P30 Dual SIM kártyafüggetlen okostelefon, Twilight (Android), 
cikkszám: 630208 (https://edigital.hu/okostelefon/huawei-p30-dual-sim-kartyafuggetlen-okostelefon-twilight-
android-p630208) 

(továbbiakban Nyeremények) sorsol ki. A hét termék külön-külön képezik a Nyereményt.  Sorsolás alkalmával 
további napi bontásban két-két, az az 14 pótnyertes kerül kisorsolásra.  
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Sorsolás időpontja: 2019. június 12., 15:00 óra 
Sorsolás helyszíne: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület (Szervező központja) 
A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik random számgeneráló programban történő 
sorsolással. 
5.2. Nyeremények más termékre vagy készpénzre át nem váltható. 
5.3. Nyereményeket átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési 
igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával 
szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten 
kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény 
használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért. 
 
6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 
6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa 
szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok 
alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti 
mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben 
a Nyeremény elvész. 
6.2. A nyertes nevét hozzájárulása esetén a sorsolást és adategyeztetést követően az Extreme Digital hivatalos blog 
oldalán is bemutatjuk (http://edigital.hu/blog/). 
6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása email címalapján történik. 
7. A VERSENY SZABÁLYZATA 
7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet az Extreme Digital facebook 
honlapjánwww.edigital.hu/szerencsnap/szabalyzat. 
 
8. VIS MAJOR 
8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről 
előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok 
miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését. 
8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen 
megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely 
alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik. 
8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon 
belül a vis major eset megjelenésétől számítva. 
8.4. A vis major esetet a https://edigital.hu weboldalon kell megjeleníteni. 
 
9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE 
9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja 
folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a 
tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné. 
 
10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME 
10.1. Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a https://edigital.hu/adatvedelem 
weboldalon, PDF formátumban vagy letölthető a 
https://static9.edstatic.net/documents/MTYwMzIxX0FkYXRrZXplbGVzaV90YWpla296dGF0by5wZGY/160321-
adatkezelesi-tajekoztato_vt50m1s2.pdf elérhetőségen. 
 
A jelen játékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató pedig az alábbi linken érhető el: 
www.edigital.hu/szerencsenap/szabalyzat 
 
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
11.1. Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályzatot.  
 
11.2. Játékban való részvétellel a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen 
Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek. 
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11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez 
nem lehetséges, a vitákat elrendezését a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.  
 
11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az www.edigital.hu internetes 
oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. 
 
11.5. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő 
adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező 
hibáján kívül nem kapja meg.  
 
11.6. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kisorsolt Nyertes nem kapja meg 
a Szervező által felajánlott Nyereményt olyan okból, amelyért a Szervező nem felelős.  
 
11.7. A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.edigital.hu weboldalon. 
 
11.8. Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy 
az esetleges módosításokat a Szervező a részvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával 
azelőtt, hogy érvénybe lépne. 
 
A Nyereményjáték szervezője az Extreme Digital Zrt. 2019.05.20. 
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