
„Most vásárolj kuponnal kedvezményesen Mastercard vagy 

Maestro bankkártyádat használva és nyerd vissza vásárlásod árát!” 

játék játékszabályzata 

 

1. Játék szervezője 

A Digitáltech Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., cégjegyzékszám:13-09-158156, 

adószám:24067517-2-13,), mint Szervező nyereményjátékot hirdet „Most vásárolj kuponnal 

kedvezményesen Mastercard vagy Maestro bankkártyádat használva és nyerd vissza vásárlásod 

árát!” címen a notebook.hu webshopban vásárlók számára, 

a  https://www.notebook.hu/mastercard-kedvezmenyek weboldalon leírtak alapján. 

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a 
webformance Kft. (továbbiakban: Lebonyolító; székhely: 1097 Budapest, Óbester utca 13., 4/16., 
cégjegyzékszám: 01-09-994949, adószám: 24193146-2-43) látja el. 

2. A játék időtartama 

A nyereményjáték 2018. augusztus 1 – szeptember 15. éjfélig tart.  

3. Játék menete 

3.1. A Mastercard kuponnal és Mastercard® vagy Maestro® bankkártyás fizetéssel történő online 
vásárlással részt veszel az aktuális heti sorsoláson, ahol ajándékkártyán visszanyerheted a vásárlásod 
árát.  

Részletesen leírva a játék menete: 

 

1: Töltsd le a kedvezményes kuponkódot a https://kedvezmenyek.mastercard.hu/catalog/main 

oldalról. Egyszerre több kupon is felhasználható egy termék vásárlása során. Kivéve a Beniipowával 

és az Unfielddel való közös játékot tartalmazó kuponokat, ezeket a kuponokat nem lehet együttesen 

használni egy termék megvásárlásakor.  

2: Regisztrálj a notebook.hu oldalon, majd vásárolj a kedvezményes kuponnal online (az üzletekben 

az akció nem érvényes) úgy, hogy a kedvezményre jogosult terméket a kosaradba rakva a pénztárnál 

írd be az 1-es pontban letöltött kuponkódot a „Kuponkód megadása” mezőbe. 

(A kedvezményes Mastercard kuponokat magánszemélyek és cégek is igénybe tudják venni a vásárlás 

során, viszont a heti sorsolásokon csak a magánszemélyek vehetnek részt.) 

3: Fizesd ki a rendelésed a Mastercard® vagy Maestro® bankkártyáddal.  

4: Amennyiben magánszemélyként vásároltál, akkor a vásárlásoddal automatikusan részt veszel az 

aktuális heti sorsoláson.  

Amennyiben egy hét alatt több terméket vagy többször is vásároltál Mastercard kuponokkal, akkor te 

döntheted el, hogy melyik termék árát szeretnéd ajándékkártyán visszakapni.  

https://www.notebook.hu/mastercard-kedvezmenyek
https://kedvezmenyek.mastercard.hu/catalog/main


Ha több héten is vásároltál a játék időtartama alatt a Mastercard kuponokkal, akkor mindig bekerülsz 

abba a heti sorsolásba, amikor a kupon beváltásának időpontja szerint esedékes.  

A játék hetei a naptári heteknek megfelelően alakul. Sorsolás az aktuális játékhét utáni hétfőn délben 

történik. A nyertesek nevét a https://www.notebook.hu/mastercard-kedvezmenyek weboldalon 

tesszük közé a sorsolás napján, és a nyerteseket aznap e-mailben értesítjük. Vagyis a játék ideje alatt 

7 nyertest sorsolunk a következő időpontokban:  

 

HETEK IDŐSZAK Sorsolás időpontja 

1. hét augusztus 1. - augusztus 5. augusztus 6. 12:00 

2. hét augusztus 6. - augusztus 12. augusztus 13. 12:00 

3. hét augusztus 13. - augusztus 19. augusztus 20. 12:00 

4. hét augusztus 20. - augusztus 26. augusztus 27. 12:00 

5. hét augusztus 27. – szeptember 2. szeptember 3. 12:00 

6. hét szeptember 3. - szeptember 9. szeptember 10. 12:00 

7. hét szeptember 10. - szeptember 15. szeptember 17. 12:00 

 

 

4. Nyeremény 

A szabályzat 3.4 pontjában rögzített időpontokban a partnerszám alapján minden héten kisorsolunk 

egy nyertest, aki visszanyeri ajándékkártyán annak az egy terméknek az árát, amire a Mastercard 

oldalon letöltött kupont/kuponokat felhasználta. Amennyiben valaki egy hét alatt több terméket 

vagy többször is vásárolt, akkor a nyertes döntheti el, hogy melyik termék árát szeretné 

ajándékkártyán visszakapni.  

A nyeremény ajándékkártya nem váltható be a 14 napos elállással élőknél. Az ajándékkártyák 

érvényességének kezdete 2018. október 1., a https://www.notebook.hu/ webáruházban és 

üzleteiben használható fel. 

 

5. A sorsolás időpontja 

Sorsolás az aktuális játékhét utáni hétfőn délben történik. A nyertesek nevét a 

https://www.notebook.hu/mastercard-kedvezmenyek weboldalon tesszük közé a sorsolás napján, és 

a nyerteseket aznap e-mailben értesítjük. Vagyis a játék ideje alatt 7 nyertest sorsolunk a következő 

időpontokban:  

HETEK IDŐSZAK Sorsolás időpontja 

1. hét augusztus 1. - augusztus 5. augusztus 6. 12:00 

2. hét augusztus 6. - augusztus 12. augusztus 13. 12:00 

3. hét augusztus 13. - augusztus 19. augusztus 20. 12:00 

4. hét augusztus 20. - augusztus 26. augusztus 27. 12:00 

5. hét augusztus 27. – szeptember 2. szeptember 3. 12:00 

6. hét szeptember 3. - szeptember 9. szeptember 10. 12:00 

7. hét szeptember 10. - szeptember 15. szeptember 17. 12:00 

6. A sorsolás menete 

https://www.notebook.hu/


Az aktuális játékhét végén a Lebonyolító a partnerszám alapján a véletlenszerűség elvének eleget 
tevő gépi sorsolással kiválaszt 1 főnyertest és 2 (tartalék) pótnyertest. 

A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük 
álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra 
kerül a játékból. 

Lebonyolító a nyertest e-mailben értesíti (a sorsolás napján), amelyben a nyeremény átvételének 
pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást ad. A nyertesnek a nyeremény 
elfogadásáról 3 munkanapon belül e-mailen keresztül vissza kell jeleznie Lebonyolítónak. A nyertes 
által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a 
szervezők felelősséget nem vállalnak. 

7. Kik vehetnek részt a játékban? 

A játékon azok a notebook.hu vásárlók vehetnek részt, akik a Mastercard oldalon lévő kuponokkal 
vásároltak legalább egy terméket, amit Mastercard® vagy Maestro® bankkártyával fizettek ki, és a 
vásárlásról kiállított számla magánszemély nevére szól. Vagyis a játékon cég részére vásárolt 
termékekkel nem lehet részt venni.  

Illetve a játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18 év feletti természetes 
személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a 
játékleírásban foglaltakat. 

8. Személyes adatok kezelése 

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 
rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

9. Adózás és költségek 

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény járulékos költségeit a Szervező viseli.  

10. Kik nem vehetnek részt a játékban? 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és 
családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, 
illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, 
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A 
játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők 
ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a notebook.hu Facebook oldalán 
üzenetben vagy a jatek@webformance.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás. 

Budapest, 2018.08.01. 

http://www.notebook.hu/adatvedelmi-szabalyzat
mailto:jatek@webformance.hu


 


