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SZÜLINAPI NYEREMÉNYJÁTÉK 

 

Vásárolj és nyerj! Minden nap nyer valaki! Nyereményjáték részvételi és játék szabályzata 

 

 

 

1.1. Szülinapi   az Extreme Digital 

-95. X. épület, 

cégjegyzékszám 01-10-045869, adószám: 14174179-2-44. 

 

 

 

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

állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a 

Játék kezdetéig, azaz 2018. szeptember 03-ig betöltötte 18. élet ).  

 

2.2. A Játékban nem vehetne

munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.  

 

2.3

 

 

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

 

 

 

A Játék 2018. szeptember 03. 00:00:00 órától 2018. szeptember 12. 23:59:59 óráig tart. A Játék 

vásárlások alapján már kizárt a Játékban való részvétel.  
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4.1. Játékban részt vesz minden olyan a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a 

www.edigital.hu oldalon vagy bármely Extreme Digital offline 

rendelést ad le vagy vásárol. Az a személy, aki a http://edigital.hu oldalon adja le a rendelését vagy 

vásárol, automatikusan részt vesz a Játékban. Az a személy, aki az Extreme Digital valamely offline 

üzletében ad le rendelést vagy vásárol, abban az esetben vesz részt a Játékban, ha a vásárlásról ÁFÁ-

s számlát kér és a https://edigital.hu/form oldalon, megadja személyes adatait és hozzájárul 

személyes adatai kezeléséhez a jelen játékkal összefüggésben 

A egyes hétköznap okon 

éjfélig beérkezett megrendelések közül. Jelen Játékszabályzat keretében ez alatt azt kell érteni, 

  

 

 

 

4.3.   alatt bármely napon és akárhány alkalommal adhat le rendelést 

/megrendelése részt vesz a 

Játékban.  

 

ni a Nyereményjátékban, akkor azt a játék 

shop@edigital.hu email címen.  

 

5. Díjak és sorsolás  

 

  minden egyes hétköznap 

rendelések/vásárlások a Játék még hátral részvételt biztosítanak a Játékban.  

 

1. Sorsolás 2018. szeptember 04. napja; Nyeremény: 1 db Oral-B Genius Pro 9000 elektromos 

fogkefe Cross Action fejjel, illetve 1 db Epson EcoTank Premium Design L4150 nyomtató 

http://www.edigital.hu/
https://edigital.hu/szakuzleteink
http://edigital.hu/
https://edigital.hu/form
mailto:shop@edigital.hu
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2. Sorsolás 2018. szeptember 05. napja; Nyeremény: 1 db Vileda Ultramat Turbo, valamint 1 

db TP-LINK AC1300 DECO M5 Otthoni Wi-Fi rendszer. 

3. Sorsolás 2018. szeptember 06. napja; Nyeremény: 1 db Braun SES 9/990 Silk-épil 9 

SensoSmart okos epilátor, valamint 1 db Brother HL1222WE wifi-s mono lézernyomtató  

4. Sorsolás 2018. szeptember 07. napja; Nyeremény: 1 db Sennheiser GSP 600 Pro Gaming 

fejhallgató, fekete-piros, valamint 1 db Bosch barkács (kék) csomagajánlat (cikkszámok: 538278 + 

585468 + 585469)  

5. Sorsolás 20178. szeptember 08. napja; Nyeremény: 1 db Asus AiMesh RT-AC67U AC1900 Wifi 

router duo pack , valamint 1 db  

6. Sorsolás 2018. szeptember 09. napja; Nyeremény: 1 db Mac Audio MRS 777 Bluetooth 

hordozható hangszóró, valamint 1 db Lenovo TAB4 10" (ZA2J0041BG) 2GB/16GB Wi-Fi tablet, 

Black (Android) 

7. Sorsolás 2018. szeptember 10. napja; Nyeremény: 1 db Bissell CrossWave többfunkciós 

nedves takarítógép, valamint1 db Feldobox Wellness üdülés élménycsomag, 

8. Sorsolás 2018. szeptember 11. napja; Nyeremény: 1 db Nespresso-Delonghi EN500W 

m, 

valamint 1 db Braun Series9-9290cc Wet&Dry Borotva, clean and renew állomással, száraz nedves  

9. Sorsolás 2018. szeptember 12. napja; Nyeremény: 1 db Philips Saeco SM3061/10 PicoBarissto 

 1 db ASUS ROG 7.1 Centurion gamer mikrofonos fejhallgató, fekete   

10. Sorsolás 2018. szeptember 13. napja; Nyeremény: 1 db LEGO® Technic Bugatti Chiron 

42083, valamint 1 db Tesla 43S901SUS UHD Android SMART LED Televízió 

sorsoljon ki. E

irányadók.  

 14:00 óra. 

8. szeptember 10. napján  kerülnek 

kisorsolása.  

Sorsolás helyszíne: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-  

A sorso  nyilvánosan történik  

orsolással.  
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5.2. Minden egyes sorsolási napon 1 pótnyertes kerül kisorsolásra arra az esetre, ha a Nyertes 

személye a 6.1. pontban meghatározott szabályok alapján nem megállapítható, vagy a Nyertes nem 

an meghatározott szabályokat kell alkalmazni.  

 

5.3. Nyeremény készpénzre át nem váltható.  

 

5.4

kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a 

 szándékos és súlyos gondatlansággal 

okozott károk kivételével  az annak 

érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a 

 

 

5.5. Az adott Nyereményt 

Nyeremény átadására a sorsolástól számított legfeljebb 90. napon sor kerül.  

 

Ebbe az esetbe nem tartozik bele,  

 

6. Nyertes értesítése és kihirdetése, nyeremény átvétele 

 

 6.1. A Sze yertest az általa -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 5 munkanapon belül, vagy ha 

kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.  

 

6.2. A nyertes  a sorsolást és adategyeztetést 

weboldalán (http://www.edigital.hu) is bemutatjuk.  

 

http://www.edigital.hu/
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személyi igazolvány - személyi kártya vagy útlevél, és a vásárlást igazoló Számla.  

 

 weboldalán 

vezetéknevének 

 jelenik meg. 

 

elveszíti jogosultságát a Nyereményre.  

 

 14 napos elállási 

jogosultságával a leadott rendelés illetve vásárlás tekintetében automatikusan elveszíti 

jogosultságát a Nyereményre.  

 

7. A verseny szabályzata  

 

apon 

(https://edigital.hu/szulinapi_jatekszabalyzat), valamint az Extreme Digital offline üzleteiben 

 

 

8  

 

8

szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék 

lebonyolítását teszi lehetetlenné. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

https://edigital.hu/szulinapi_jatekszabalyzat
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9.1.  

 

9.2. Játékban való részvétellel 

jelen Szabályzatba foglalt  

 

9 tákat békés úton kell megoldani, valamint 

ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a  székhelye szerint illetékes bíróság 

döntésére bízzák.  

 

9 http://www.edigital.hu 

internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. 

 

9.5. t nem lehet értesíteni a 

 

 

 

9.6. kisorsolt Nyertes nem kapja 

meg a Szerve   

 

9.7. http://www.edigital.hu weboldalon és 

az Extreme Digital offline üzleteiben.  

 

9.8. osítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, 

legalább 24 óráv  

 

A Nyereményjáték  az Extreme Digital Zrt. 2018.09.02 

 

http://www.edigital.hu/
http://www.edigital.hu/

