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„Bosszúállók”elnevezésű játék 

2015. április 24 – 2015. május 13.  

JÁTÉKSZABÁLYZATA 
 

Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64.; adószám: 

23562459-2-13) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék). 

A Játék lebonyolításában közreműködik a Client Service Kft. (székhely: 1162 Budapest, 

Attila u. 26-28., továbbiakban: Lebonyolító). 

A nyereményeket biztosítja a Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, 

Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám: 13321299-2-42).  

 

1. A Játékban való részvétel feltételei  

A Játékban kizárólag a „Bosszúállókkal” kapcsolatos, a Media Markt áruházaiban vagy a 

Media Markt webáruházában vásárolt termékek (Vasember, Thor, Amerika Kapitány és 

Bosszúállók) vesznek részt. A Játékban más termékek nem vesznek részt.  

Jelen játékszabályzat 1. számú mellékletét képezi a Játékban résztvevő termékek 

megnevezését és cikkszámát tartalmazó lista.    

A játékban az alábbi módon lehet részt venni:  

Vásároljon a Media Markt üzletek valamelyikében vagy a Media Markt webáruházában, 

az akcióban részt vevő „Bosszúállókkal” kapcsolatos termékeket („Vasember”, „Thor”, 

„Amerika Kapitány” és „Bosszúállók”) és regisztráljon online, a 

www.mediamarkt.hu/mcs/shop/avengers.html weboldalon, nevével, telefonszámával, 

címével, e-mail címével, valamint a számla/nyugta számával. 

 

Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.  

Egy vásárlás egyszeri pályázatra jogosít, illetve 1 db két személyre szóló mozijegykupon 

nyerését teszi lehetővé. 

 

A regisztrációnál megadott számla/nyugta száma akkor alkalmas a nyereményre való 

jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy  

- a vásárlás a 3. pontban megjelölt időtartamban, az akcióban részt vevő Media Markt 

áruházak valamelyikében vagy a Media Markt webáruházában történt, illetőleg  

- a vásárlás tárgya a jelen pontban megnevezett termék valamelyike volt.  

 

A Media Markt webáruházban leadott megrendelések esetén további feltétel, hogy a 

megrendelés értéke a promóció végéig kiegyenlítésre kerüljön.  

 

http://www.mediamarkt.hu/mcs/shop/avengers.html
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Ezt a sorsolás után a Szervező ellenőrzi. 

 

2. Ki lehet Játékos? 

A Játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).  

A Játékból ki vannak zárva:  

 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek 

Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott hozzátartozói; 

 a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt 

felsorolt személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott hozzátartozói; 

 azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei 

a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő 

termékek kaphatóak. 

 

3. A Játék időtartama:  

A Játék 2015. április 24. napján 00.00.00 órától 2015. május 13. napján 23.59.59 óráig 

tart. A regisztrációk beérkezésének határideje: 2015. május 13. napján 23.59.59 óra. Az 

akció ideje előtt és után érkezett regisztrációk érvénytelenek.  

  

4. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók  

4.a) Játékban való részvétel feltételei 

Minden Játékos kizárólag a saját nevében játszhat.  

Érvényes a Játékban való részvétel, amennyiben a Játékos a jelen játékszabályzatban 

meghatározott feltételek mindegyikének megfelel.  

 

A játékszabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan 

adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a Játékból kizárásra kerül és 

így nem jogosult a nyeremény átvételére.  

 

Kizártak a Játékból azok a Játékosok, akik nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. 

pontjában megjelölt időtartam alatt érvényesen regisztráltak. 

 

4.b.) Sorsolás  

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes 

programmal történik 2015.05.15. napján 10.00 órakor a Szervező székhelyén,   amelyről 

jegyzőkönyv készül. 
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A Játék befejezését követően valamennyi regisztrált játékos közül kerül kisorsolásra az 50 

db 2 személyre szóló mozijegy kupon a „Bosszúállók: Ultron kora ” c. film vetítésére, 

melyek a Cinema City mozikban használhatók fel. 

Sorsolás időpontja: 2015. május 15. 10:00 óra. 

Sorsolás helyszíne: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64. 

Elsőként az 50 db 2 személyre szóló mozijegy kupon nyertese kerül kisorsolásra, majd ezt 

követően ezek pótnyertesei (5 db pótnyertes). 

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a 

- nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak 

megfelelően vagy 

- ha a nyertes a vásárlást igazoló számlát/nyugtát értesítése után az értesítését követő 10 

munkanapon belül nem juttatja el a Lebonyolítónak vagy 

- ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címre a sorsolást 

követő első két napon kiküldött értesítő e-mail ellenére sem éri el a nyertest (a nyerteseket 

a sikertelen e-mail értesítést követően, a megadott telefonszámon is megkíséreljük 

értesíteni), valamint 

- ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően 

bizonyosodik be. 

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az 

előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes 

lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét 

a húzásuk sorrendje határozza meg. 

A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen kerülnek értesítésre, valamint nevük a 

Játék honlapján (www.mediamarkt.hu) lesznek közzétéve.  

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 

4.c) Nyeremény  

A Játék kisorsolásra kerülő nyereményei: 

50 (ötven) db 2 személyre szóló mozijegy kupon a „Bosszúállók: Ultron kora” c. film 

vetítésére, akár 2015. május 16-tól használható fel a Cinema City mozikban, 

munkanapokon hétfőtől - csütörtökig, ahol és amíg a film műsoron van, a 

moziműsornak megfelelően.  

A mozijegy kuponok beváltása mielőbb ajánlott, mert a moziműsorok változásáért a 

Szervezőnek nem áll módjában felelősséget vállalni. 

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, 

esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény 

http://www.mediamarkt.hu/
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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 Játékost ért minden kárért.  

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró 

bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 

10 munkanapon belül sor kerüljön.  

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény 

időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem 

állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül 

tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a 

Játékosra nézve jogvesztő. 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 

képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére 

kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

4.d) A nyertesek értesítése 

A Lebonyolító a nyertest értesíti a regisztrációban megadott e-mail címen a 1. pontban 

rögzített módon, egyúttal a nevét és a lakóhely települését közzéteszi a 

www.mediamarkt.hu/mcs/shop/avengers.html weboldalon. 

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza a vásárlást igazoló 

számlát/nyugtát nevével, címével, telefonszámával és „Bosszúállók" jeligével ellátva az 

értesítést követő 10 munkanapon belül a következő címre:  

Client Service Kft.  

1592 Budapest, Pf. 494. 

Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.  

A vásárlást igazoló számlák/nyugták beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak 

valódiságát és eredetiségét. A nyeremények átadása ezt követően postai úton történik, 

vagy futárcég által a regisztrációban megadott postacímre. 

Csak olyan számlát/nyugtát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termék(ek) 

megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és egyértelműen beazonosíthatók 

rajta a megvásárolt termékek nevei/cikkszámai.  

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló számlák/nyugták 

érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló 

számlák/nyugták érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott 

kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 

http://www.mediamarkt.hu/mcs/shop/avengers.html
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A Szervező a vásárlást igazoló számlák/nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 

vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.  

5. Adózási szabályok 

A játék nyereményéhez tartozó adóvonzatot a nyeremény biztosítója, a Walt Disney 

Magyarország Kft. viseli.  

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció 

szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. 

nyilatkozatot megadni. 

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön 

dokumentum kiállítására nem kerül sor.  

6. A Játékkal kapcsolatos információk  

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatot. 

A Játékról szóló információk, illetve a részletes játékszabályzat elérhető a 

www.mediamarkt.hu/mcs/shop/avengers.html weboldalon.  

Részletes információkért a Játék ideje alatt hétköznap 9:00-17:00 között hívható nem 

emeltdíjas telefonszám: 06-20-383-4551 

 7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok  

A Játékos regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt 

valamennyi feltételt, valamint a regisztrálással egyidejűleg kifejezetten beleegyezését adja 

ahhoz, hogy: 

 

a) adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező– a Játékos esetleges 

írásbeli tiltási nyilatkozatáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a 

jelen promóció során, valamint a jövőbeni saját marketingtevékenysége céljából 

felhasználhassa. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 

törvény valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. 

törvény, a 1992. évi LXVI. törvény (a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról); valamint a 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és a közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)); alapján a 

Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók 

által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában 

http://www.mediamarkt.hu/mcs/shop/avengers.html
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megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás 

alapján. 

 

b) a nyertes játékosok adatait, nevüket és lakcímüket - kizárólag a település közigazgatási 

megnevezésével - a Szervező nyilvánosságra hozhatja. 

c) a nyertesek és pótnyertesek önkéntesen megadott adatait a Szervező átadja a 

Lebonyolítónak. 

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó: az MS E-Commerce Kft., (adatkezelési azonosító 

száma: NAIH-67821/2013.) 

 

Az adatfeldolgozóként közreműködő fél továbbá az Intermedius Kft. (székhely: 4032 

Debrecen, Bán Imre u. 5/B. Cg.szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, 

képviselője: Bernáth József). 

 

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését 

adatvedelem@mediamarkt.hu email címen. 

 

8. További információ  

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen 

Játékszabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.  

 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a 

Szervező, sem a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.  

 

Budaörs, 2015. április 23. 

 

MS E-Commerce Kft. 

Szervező 

 

mailto:adatvedelem@mediamarkt.hu
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1. számú melléklet 

 

1151591               DISNEY INFINITY 2 0 CAPTAIN AMERICA 

1151594               DISNEY INFINITY 2 0 HAWKEYE 

1157478               DISNEY INFINITY 2.0 HULK 

1158411               DISNEY INFINITY 2 0 THOR 

1158524               DISNEY INFINITY 2 0 AVENGERS PLAYSET 

1167030               DISNEY INFINITY 2.0 LOKI 

1167031               DISNEY INFINITY 2.0 FALCON           

1151586               DISNEY XBOX360 INFINITY 2 0 STARTER PACK 

1151587               DISNEY PS3 INFINITY 2 0 STARTER PACK 

1151588               DISNEY PS4 INFINITY 2 0 STARTER PACK 

1151589               DISNEY XBOXONE INFINITY 2 0 STARTER PACK 

1151590               DISNEY WIIU INFINITY 2 0 STARTER PACK 

 

3DBR-VASEMBER 3 3DBR 1124012 

3DBR-VASEMBER 3 

STEELBOOK 3DBR 1124013 

BRD-VASEMBER 1 BRD 1148292 

BRD-VASEMBER 2 BRD 1148276 

BRD-VASEMBER 3 BRD 1124011 

DVD-VASEMBER 1 DVD 1148275 

DVD-VASEMBER 2 DVD 1148293 

DVD-VASEMBER 3 DVD 1123850 

3DBR-THOR-SOTET VILAG 3DBR 1136700 

BRD-THOR 1 BRD 1148294 
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BRD-THOR-SOTET VILAG BRD 1136699 

DVD-THOR 1 DVD 1148277 

DVD-THOR-SOTET VILAG DVD 1136698 

3DBR-AMERIKA KAPITANY-

A TEL KA 3DBR 1149530 

BRD-AMERIKA KAPITANY-A 

TEL KAT BRD 1149529 

BRD-AMERIKA KAPITANY-

AZ ELSO B BRD 1148291 

DVD-AMERIKA KAPITANY-A 

TEL KAT DVD 1149528 

DVD-AMERIKA KAPITANY-

AZ ELSO B DVD 1148274 

DVD-BOSSZUALLOK DVD 1148295 

3DBR-BOSSZUALLOK 3DBR 1112477 

BRD-BOSSZUALLOK BRD 1112476 

 


