
 „Vásárolj Mastercard bankkártyával: visszakapod a vásárlásod 10%-át, és még egy Huawei 
P20 mobiltelefont is nyerhetsz!” 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 „Vásárolj Mastercard 
bankkártyával: visszakapod a vásárlásod 10%-át, és még egy Huawei P20 mobiltelefont is nyerhetsz!” 
címen a notebook.hu üzleteiben és webáruházában 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 2019. január 7 – 2019. február 10. éjfélig tart.  

3. Játék menete 

Vásárolj a Notebook.hu webáruházában vagy 8 üzletében országszerte bármilyen terméket minimum 
10 000 Ft értékben – legyen az notebook, okostelefon, játékkonzol vagy kiegészítő –, fizess Mastercard 
kártyáddal és vásárlásod végösszegének 10%-át visszakapod Notebook.hu ajándékutalvány 
formájában! Egy vásárlás során egy ajándékkártya kapható, melynek a maximális értéke 10 000 Ft 
lehet. 

Amennyiben a promóciós időszak alatt (2019.01.07 – 2019.02.10.) minimum 10 000 Ft értékben 
Mastercard kártyával vásárolsz a Notebook.hu online áruházában vagy üzleteiben Tiéd lehet egy 
Huawei P20 okostelefon. A sorsoláson automatikusan mindenki részt vesz, aki ajándékkártyát kap. A 
sorsolás időpontja: 2019.02.13. 

* Az ajánlat a szegedi Notebook.hu üzletünkben nem érvényes. 

 
További információ: 
 
Az ajánlat 2019.01.07 – 2019.02.10. között érvényes a Notebook.hu online áruházában és üzleteiben, 
minimum 10 000 Ft értékben Mastercard kártyával történő vásárlás esetén. A vásárlásod 10%-át 
ajándékutalvány formájában kapod vissza, melyet a kiállítás dátumától egy évig használhatsz fel. Egy 
vásárlás során egy ajándékkártya kapható, melynek a maximális értéke 10 000 Ft lehet. 
  
Amennyiben a promóciós időszak alatt (2019.01.07 – 2019.02.10. ) minimum 10 000 Ft értékben 
Mastercard kártyával vásárolsz a Notebook.hu online áruházában vagy üzleteiben, megnyerhetsz egy 
Huawei P20 okostelefont sorsolás keretében. A sorsoláson automatikusan mindenki részt vesz, aki 
ajándékkártyát kap. A sorsolás időpontja: 2019.02.13. 

4. Nyeremény 

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


1 db. Huawei P20 okostelefon a  https://www.notebook.hu/huawei-p20-64gb-alkonyat-lila weboldalról. A 
nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra át nem ruházható. 

5. A sorsolás időpontja 

A sorsolás időpontja: 2019.02.13 12:00 

A nyertes nevét a Lebonyolító a https://www.notebook.hu/mastercard-kedvezmenyek weboldalon 
teszi közé a sorsolás napján.  

6. A sorsolás menete 

A játék végén Lebonyolító székhelyén (1134 Budapest, Tüzér utca 37. I. em) a véletlenszerűség elvének 
eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 1 nyertest és 1 tartaléknyertest. 
 
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 a https://www.notebook.hu/mastercard-kedvezmenyek weboldalon értesíti, 
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 2019.01.07 – 2019.02.10. között minimum 
10 000 Ft értékben Mastercard kártyával vásároltak a Notebook.hu online áruházában vagy üzleteiben. 

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 

https://www.notebook.hu/huawei-p20-64gb-alkonyat-lila
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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, 2019.01.07. 
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