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NYEREMÉNYJÁTÉK   SZABÁLYZATA   

A KENVELOSHOP.HU x Lee Cooper MEGJUTALMAZ TÉGED! 

Nyerj 40.000FT értékű Lee Cooper utalványt! 

1. SZAKASZ A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

1. A Verseny Szervezője a MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L., székhelye Domneşti, Domneşti

Commune, Strada Comertului, Nr. 13A, West Park, 4b2 egység, Ilfov megye,

szám alatt bejegyezve a Cégjegyzékbe. J23 / 282/2019, egyedi regisztrációs kód: RO15103845,

a továbbiakban "Szervező".

2. A verseny a jelen Szabályzatban foglaltak szerint zajlik, (a továbbiakban:

("Rendelet"), amely minden résztvevőre kötelező

személyes adatok gyűjtését és/vagy feldolgozását, ezeket a Szervező végzi.

3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot a Verseny ideje alatt módosítsa,

köteles a nyilvánosságot hivatalosan bejelenteni, ugyanolyan módon, ahogyan azt közzétették, és kezdeti

információk.

Az ilyen változtatásokat a belépés előtt legalább 24 órával nyilvánosságra hozzák.

4. A https://www.kenveloshop.hu/ weboldallal kapcsolatos minden jog megilleti a  szervezőt

2. SZAKASZ. JOGALAP

1. A verseny lebonyolítása az 1. sz. kormányrendeletben foglaltak szerint történik. 99/2000,

a termékek és szolgáltatások piaci forgalomba hozataláról, az utólagos módosításokkal, kiegészítésekkel

valamint a vonatkozó román jogszabályokkal.

3. SZAKASZ. A VERSENY HELYE ÉS IDŐTARTAMA

1. A verseny szervezése és lebonyolítása online, a www.kenveloshop.hu oldalon történik

valamint a kvl.ro közösségi csatornán.

2. A verseny a következő időszakban kerül megrendezésre: 2022.07.11 - 07.21., „verseny időtartama”.

3. A Verseny első napja 10:00 órakor kezdődik. A verseny utolsó napja 23:59:59-kor ér véget. 

Bármelyik résztvevő, aki nem esik be ezen a határidőn belül, nem kerül figyelembevételre.

4. RÉSZ. RÉSZVÉTELI JOG

1. A pályázaton minden magyarországi lakóhellyel rendelkező személy részt vehet,

legalább 18. életévüket betöltötték (a Pályázat kezdetéig), akik megfelelnek a feltételeknek és  e rendelet

feltételeit (a továbbiakban: „résztvevők”).

2. A versenyen a Szervező alkalmazottainak IV besorolási fokozatig bezárólag hozzátartozói nem

vehetnek részt,sem együttműködő cégek alkalmazottai.

3. A versenyen való részvétel teljes, kifejezett és egyértelmű ismeretét és elfogadását jelenti  e rendelet

rendelkezései.
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5. SZAKASZ PÁLYÁZAT SZABÁLYAI

1. A szabályzat bármely pályázó számára ingyenesen elérhető a verseny teljes időtartama alatt, az

alábbiak bármelyike:

a) Online, a Szervező honlapján: www.kenveloshop.hu.

b) a Szervezőnek a verseny oldalán megküldött írásbeli kérelme alapján.

2. A Szervező szabad döntése értelmében a Verseny tájékoztató jelleggel közzétehető

a nyilvánosság, beleértve a reklámokat és/vagy tájékoztató anyagokat is. információ

amelyeket az ilyen anyagok tartalmazhatnak, annak megfelelően értelmezzük és kiegészítjük

rendelet rendelkezéseit.

3. A szervező nem vállal felelősséget tudásért vagy tudatlanságért

A Szabályzatról és annak a Résztvevők általi módosításairól, mindaddig, amíg azokat elfogadták a

Résztvevők rendelkezései szakaszban.

4. Egy Résztvevő sem kérheti a Verseny folytatását, sem a potenciális hibája javítását.

a Pályázat rendes felfüggesztése miatt okozott károkat.

5. A Versenyben való részvétel teljes, kifejezett és egyértelmű ismeretét és elfogadását jelenti

Szabályozás.

6. SZAKASZ VERSENY MECHANIZMUS

1. KENVELOSHOP.hu x Lee Cooper megjutalmaz!

Nyerj egy 40.000 ft értékű Lee Cooper utalványt.

Iratkozz fel a kenveloshop.hu hírlevélre és automatikusan részt veszel a sorsoláson

összesen 40.000 ft értékű utalványert.Az utalvány csak az online üzletben érvényes

kenveloshop.hu, ahol megvásárolhatja kedvenc Lee Cooper termékeit.

#kenveloshophu #leecooper # utalvány40000Ft #Iratkozzfelahírlevélre

A KÜLÖNLEGES  ÁR  megjelölt tételek mentesülnek a verseny alól.

2. A jelen Szabályzatban foglaltaknak nem megfelelő nevezések érvénytelenítésre kerülnek, és a 
Résztvevőt  ennek megfelelően értesítették.

3. A jelen Szabályzatban foglaltak sérelme nélkül a Szervező fenntartja a jogot az ellenőrzésre

az adott helyzetet, és ha szabálytalanságokat találnak,a regisztráció érvénytelen lesz.

7. SZAKASZ DÍJAK

1. Ezen a versenyen egyetlen nyeremény kerül kiosztásra, sorsolással, amely egyből áll

vásárlási utalvány, a sorsolástól számított 7 (hét) napig érvényes.

A nyeremény összértéke 40.000 Ft ÁFA-val.

Az utalvány egyetlen bevásárlókosárra érvényes, nem érvényesíthető pénzzé váltani.

Ha a kosár értéke alacsonyabb, mint az utalvány értéke, azt nem térítjük vissza

a különbség. Ha a kosár értéke magasabb, mint az utalvány értéke, a vásárló fizet

a különbség.
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2. A nyeremény nyertesének 24 órán belül vissza kell igazolnia a nyeremény átvételét

időpont egyeztetés privát üzenetben. Ellenkező esetben a kijelölt nyertes automatikusan elveszíti és

visszavonhatatlanul a nyereményt, feljogosítva a Szervezőt új nyertes jelölésére, a személyek közül

tartalékként kiválasztva, kijelölésük sorrendjében.

3. A Verseny Résztvevőit semmilyen közvetlen vagy közvetett költség nem terheli

kivéve a Verseny normál költségeit (mobil adatdíj,

fizikai utazás a Self Pick-Up csomaghoz a nyeremény átvételéhez stb.).

4. A nyerteseknek nincs lehetőségük, sem joguk a nyeremények jellemzőinek módosítását kérni, sem a

díjak pénzbeli értékének odaítélése.

Az odaítélt díjakban egyedül a nyertesek részesülnek, ill

nem ruházhatják át a nyert nyeremények jogait más személyre.

5. Az odaítélt díjak nem helyettesíthetők más árukkal vagy szolgáltatásokkal, sem azok ár-érték

arányával. Ha bármely lehetséges Nyertes megtagadása a nyereményből

való részesülésben (a Nyertes elutasításával ami azt jelenti,

hogy az adott Nyertes nem kívánja a nyereményt birtokba venni), elveszti a jogát

díjátadó ünnepség.

Ha a Verseny vége után megmaradnak a nyeremények nem kerülnek kiosztásra

A szervező fenntartja a jogot, hogy ezeket ne adja ki.

6. A nyertesnek jogában áll kifejezni a nyeremény átvételének elutasítását. Az átvétel megtagadása

a nyereményt a Szervezőtől számított legfeljebb 24 órán belül kifejezetten ki kell adni

értesítette a Nyertesét a nyereményről.

7. Ha a Nyertes olyan személy, aki nem képes gyakorolni, (személyek

akik nem rendelkeznek gyakorlási képességgel - ide nem értve a kisebbséget) jogosult birtokba venni

a díjat csak a jogi kurátoron keresztül adják át, beleértve a kurátor aláírását is

törvény szerinti nyilatkozatok, ha vannak ilyenek, amelyekkel a Szervező mentesül minden felelősség

alól

az adott nyeremény odaítéléséből, valamint az esetleges károk kifizetéséből vagy bármiféle követelésből

ered

természetű, a nyereményhez és az adott személynek a Pályázaton való részvételéhez kapcsolódik.

8. SZAKASZ. SORSOLÁS ÉS A NYERTESEK KIJELÖLÉSE

1. A sorsolás elektronikus. A nyertesek véletlenszerű sorsolással kerülnek kiválasztásra

a www.random.org weboldalon a versenyt közvetlenül követő napon.

2. A nyertesekkel a Szervező felveszi a kapcsolatot üzenetben az email címen és a csatornán

szocializáció  kenveloshop.hu

3. A sorsoláson minden érvényes, a verseny során beküldött pályamű részt vesz.

4. Minden nyereményért egy nyertest és 3 tartalékot sorsolunk ki. Ha a nyertes nem

rendeletben meghatározott feltételek között meghirdethető vagy nem érvényesíthető, köteles

hívja az adott nyertes első tartalékát, a sorsolás sorrendjében, és ugyanezt az eljárást követjük

bejelentése és érvényesítése. Ha az eljárás mind a 3 foglalás esetében befejeződött és nem fejeződött be
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helyes érvényesítés még az utolsó foglalásnál is, az adott nyeremény nem kerül kiosztásra, az bennmarad 

a Szervező birtokában. 

9. SZAKASZ A NYERTESEK KIhirdetése ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE. GRANT 

NYEREMÉNYEK

1. A nyertesek kihirdetése

1.1. A nyertesek kihirdetésére a verseny lejártát közvetlenül követő napon kerül sor.

1.2. Ha a Verseny nyereményei adókötelesek, a vonatkozó adózási szabályok szerint

a nyeremény átadásának pillanatában, akkor a nyertestől/nyertesektől kérik a számkódot

személyesen, kizárólag az Áht. által a fizetéssel kapcsolatos jogi alakiságok teljesítése céljából a

nyereményekből megszerzett jövedelem adója.

1.3. A foglalás érvényesítési eljárása megegyezik a nyertes érvényesítési eljárásával. Ha

amelyben a tartalékokkal nem lehet felvenni a kapcsolatot és nem lehet érvényesíteni, a díjat a

továbbiakban nem adják át a tartalékoknak, és

a S1.4. Amennyiben a nyertes nem hirdethető ki vagy nem érvényesíthető határidőn belül és ben jelen

Szabályzat feltételei szerint az adott nyertes első foglalása sorra kerül kiírásra

kivonatolás, és ugyanaz a bejelentési és érvényesítési eljárás történik.zervező tulajdona marad.

2. Díjak átadása

2.1. A nyereményeket futárral szállítjuk, vagy a Packeta Self Pick-Up átvételi pontjain lehet átvenn2.2.

A sorsolást követően a nyertesnek jelölt Verseny Résztvevő, aki kifejezetten nem fogadja el,

kifejezetten megtagadja, vagy nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek, automatikusan

veszít a nyertes minőségét, és nem veheti át a díjat.i.

2.3. Olyan díjak, amelyek e rendelet rendelkezései szerint nem adhatók ki,helyen marad

a Szervező rendelkezésére állnak, azokkal az általa megfelelőnek ítélt módon rendelkezhet.

10. SZAKASZ KAPCSOLÓDÓ ADÓK ÉS ADÓK

1. A Versenyszervező nem vállal felelősséget egyéb díjak fizetéséért vagy egyéb pénzügyi

kötelezettségekért a felajánlott nyereményhez kapcsolódik, amely a nyertest illeti meg.

11. SZAKASZ A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A Versenyre való regisztrációval a Résztvevők elfogadják a Szabályzatban foglaltakat, és a

kifejezetten és kötelezően hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a név, email cím, szám

telefonszámát és lakcímét a nyeremény átvételéhez a Szervező rendelkezésére bocsátja.

a nyeremény kézhezvételétől számított 12 hónapon belül törli azokat.

2. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy betartja az (EU) sz. 679/2016 (továbbiakban

„GDPR”), a Résztvevők Pályázat során tárolt személyes adatainak védelméről és

utána. Ennek megfelelően a Szervező vállalja a személyes adatok bizalmas kezelését

a Pályázatban részt vevőktől, és azokat a hatályos jogszabályok szerint használja fel.

3. A résztvevők számára biztosítottak a GDPR által biztosított jogok a személyek védelmére

vonatkozóan
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a személyes adatok kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, különös tekintettel azokra  

kapcsolatban: 

a) az adatokhoz való hozzáférés joga, amely alapján bármely érintett jogosult a hozzáféréshez

Szervező kérésre és évente egy kérésre ingyenesen igazolja, hogy az adatot, hogy ii

hogy azokat a Szervező feldolgozza-e vagy sem;

b) a tiltakozás joga, amely szerint az érintettnek joga van bármikor tiltakozni, tól

sajátos helyzetével összefüggő megalapozott és jogos okokból, hogy a rá vonatkozó adat legyen a tárgy

feldolgozás, kivéve, ha ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezések vannak;

c) az adatokba való beavatkozás joga, amely alapján bármely érintett jogosult a megszerzésére

a Szervezőnél kérésre és ingyenesen:

i. adott esetben olyan adatok helyesbítése, frissítése, zárolása vagy törlése, amelyek feldolgozása nem

történik meg

a jogszabályoknak megfelelően, különösen a hiányos vagy pontatlan adatok;

ii. adott esetben azoknak az adatoknak anonim adatokká történő átalakítása, amelyek kezelése nem a

törvénynek megfelelően történik;

12. SZAKASZ: VITÁK

A Szervező és a Verseny résztvevői között felmerülő vitás kérdések rendezésére a nap folyamán kerül

sor

barátságos módon. Ha a vitás kérdések békés rendezése nem lehetséges, a vitában érintett felek

megteszik

a vitát a Szervező székhelyén illetékes bíróságok elé terjeszti rendezésre.

MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L. 


