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„Vásárolj Star Wars kampányunk ideje alatt, és nyerj LEGO® Star Wars™ 75304 Darth 

Vader™ sisakot!”  REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

 

 

1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE  

 

1.1. A „Vásárolj online Star Wars kampányunk ideje alatt, és nyerj LEGO® Star Wars TM 75304 

Darth Vader™ sisakot” (reklámkampány) (továbbiakban Játék) szervezője az Extreme Digital 

Zrt.(székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. R70 Irodaház.; cégjegyzékszám: 01-10-045869; 

adószám: 14174179-2-44 ; kapcsolat: shop@edigital.hu) (a továbbiakban: „Szervező”). 

 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK  

 

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy (fogyasztó), aki magyar 

állampolgársággal, érvényes email címmel, valamint Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2021. május 03-ig betöltötte 18. 

életévét (továbbiakban Résztvevő).  

 

2.2. 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 hozzátartozói és hozzátartozói.  

 

2.3. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a 

személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal. 

 

2.4. A Játékban a nem természetes személyek nem vehetnek részt.  

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA  

 

3.1 A Játék 2021. május 03. 00:00:00 órától 2021. május 09. 23:59:59 óráig tart. A Játék 

időtartamának lejártát követően történt vásárlások alapján már kizárt a Játékban való 

részvétel.  

 

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

 

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, 

aki a https://edigital.hu oldalon keresztül ONLINE vásárlást ad le az Extreme Digital online 

áruházban, érvényes email címmel rendelkezik és a megjelölt termékek közül legalább egy 

darabot az Extreme Digital online áruházában megrendelt. Megjelölt termékek: LEGO® Star 

Wars™ kategória, ezen az oldalon: https://edigital.hu/starwars. 

https://edigital.hu/
https://edigital.hu/starwars
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Cikkszámok: 

863365,836261,752289,836262,836260,774873,774852,684499,774874,684498,664952, 

684504,775496,775494,827237,809312,684500,664956,684505,827260,774875,775497, 

684502,684503,664955,752288,752290,827239,664950 

 

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.  

 

4.3. Egy személy több vásárlással is részt vesz a játékban (leadott megrendelésenként). 

 

4.4. Amennyiben valamely Résztvevő nem kíván részt venni a Nyereményjátékban akkor azt a 

játék időtartama alatt jelezheti a shop@edigital.hu email címen.  

 

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS  

 

5.1. Lebonyolító a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes vásárlással és email címmel 

rendelkező Résztvevők között 1 db LEGO® Star Wars TM 75304 Darth Vader™ sisakot 

(cikkszám: 863364) https://edigital.hu/lego-star-wars/lego-star-wars-tm-75304-darth-vader-sisak-

p863364 sorsol ki,  (Továbbiakban: NYEREMÉNY) sorsolja ki.    A sorsolás során 1 nyertes, és 2 

pótnyertes kerül kisorsolásra. 

Sorsolás időpontja: 2021. május 10.  14:00 óra 

Sorsolás helyszíne: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (Szervező központja) 

A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik random számgeneráló 

programban történő sorsolással. 

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható. 

5.3. Nyereményt 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 

 

mailto:shop@edigital.hu
https://edigital.hu/lego-star-wars/lego-star-wars-tm-75304-darth-vader-sisak-p863364
https://edigital.hu/lego-star-wars/lego-star-wars-tm-75304-darth-vader-sisak-p863364
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 6.1. A Lebonyolító a Nyertest az általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon 

értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 2 munkanapon 

belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 2 munkanapon 

belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő 

pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény 

elvész. Sikeres adategyeztetést követően a Lebonyolító a Szervezőnek a nyertes adatait átadja, 

kizárólag a  nyeremény kiküldés céljából. További reklám ajánlatok küldésére a nyertes részére 

a szervező nem jogosult. 

 

6.2. A nyertes nevét a sorsolást és adategyeztetést követően az Extreme Digital blog oldalán 

is bemutatjuk. https://edigital.hu/blog/  

 

6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a követező okiratok alapján történik: 

Érvényes személyi igazolvány - személyi kártya vagy útlevél, és a vásárlást igazoló Számla.  

 

6.4. A Szervező a nyertes névsorát a blog oldalán hozza nyilvánosságra a sorsolást követően, 

illetőleg az Extreme Digital 06 (1) 452 0090 (helyi tarifával hívható, nem emeltdíjas) 

telefonszámának segítségével teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes 

Játékos(ok) neve jelenik meg. 

 

6.5. Amennyiben a Résztvevő lemondja az adott megrendelést vagy vásárlást, automatikusan 

elveszíti jogosultságát a Nyereményre.  

 

6.6. Amennyiben online rendelés esetén a Résztvevő él a jogszabály által biztosított 14 napos 

elállási jogosultságával a leadott rendelés illetve vásárlás tekintetében automatikusan elveszíti 

jogosultságát a Nyereményre.  

 

7. A VERSENY SZABÁLYZATA  

 

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet az edigital.hu 

honlapon (https://edigital.hu/starwars). A Szervező a Játék időtartama alatt biztosítja a 

Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.  

 

8. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE  

 

8.1. 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. 

 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

https://edigital.hu/blog/
https://edigital.hu/starwars
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9.1. Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályzatot.  

 

9.2. Játékban való részvétellel a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek 

a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek. 

 

9.3. 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.  

 

9.4. 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. 

 

10.5. A Lebonyolító 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.  

 

10.6. Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kisorsolt Nyertes 

nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt olyan okból, amelyért a Lebonyolító 

nem felelős.  

 

10.7. A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.edigital.hu weboldalon. 

 

10.8. Lebonyolító 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 lebonyolítója az Extreme Digital Zrt.  

2021.04.30. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.edigital.hu%2F&h=ATNk8psqSpUywF9KGAxLIawvc_71eUajU7bDOAnWrslatroRNIm4v1TVJDsvyko49Om2moZr9rRjII089psZRyEsueHlx_eMcfVwzGSJtmy0nUi72KF061aVMK2Dgadv7muMhFqQF359lA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.edigital.hu%2F&h=ATOzl9igIGFc7z_Rq_fc9DdezNA_Pwx-R1S40gYfmfCKrqyAzmf6S3qkTigA5wyuJ5TlkWyFsv96YB74-Od-YiNplFtIGY--uBnKTyQ2fsU5Tv3iL5-Tglw9a7uLQjXrEh1cOKdhOzj_6Q

