
Szerencsekerék nyereményjáték 
  

Nyereményjáték szabályzat: 
 
 A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Makausz divat-Dr. 
Makausz Gyuláné (1056 Budapest, Irányi utca 27.) által üzemeltetett, www.makauszdivat.hu 
landing weboldalon elérhető Szerencsekerék alkalmazásra.  
A szerencsekerék elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételek az 
irányadóak. A Játék szervezője és lebonyolítója Makausz divat-Dr. Makausz Gyuláné 
(továbbiakban: egyéni vállalkozó.).  
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el 
az abban foglaltakat. 
 
1. A Játékban résztvevő személyek: 
 A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18 évet betöltötte és Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi 
feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás 
bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).  
 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 
közeli hozzátartozói; 

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek 
• Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.  

 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott email cím megfelel a 
valóságnak. 
 
2. A Játék leírása: 
 
 A Játék ideje alatt a https://makauszdivat.hu/tegye-probara-szerencsejet/ landing oldalra érkező 
látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során megadják az 
email címüket, nevüket, és elfogadják a játékszabályzatban foglaltakat, majd a szerencsekereket 
elindítják. 
 
Szerencsekerék működése: 

• Nyereményjátékban érvényes email cím megadásával lehet részt venni.  
• Érvényes email cím rögzítését követően lehet a szerencsekereket megpörgetni. 
• A pörgetést követően a regisztrált email címre küldünk egy kuponkódot. 
• Egy személy csak egy darab érvényes e-mail címmel vehet részt a játékban.  

 
Játékban azok vehetnek részt, akik:  

https://makauszdivat.hu/tegye-probara-szerencsejet/


• e-mail címük és nevük megadásával beregisztráltak a játékba, 
• elfogadták a Játék szabályzatát. 

 
Nyeremények átvétele és módja: 

• A nyereményt személyesen lehet üzleteinkben levásárolni, melyre nyitvatartási időben van 
lehetőség, az általunk küldött emailben található kuponkód bemutatásával (nyomtatott 
formában vagy az email bemutatásával pl. okos telefonon, tableten vagy notebook 
képernyőjén keresztül eladóink részére). 

• Az üzletben bármely egy termék végösszegéből fog levonásra kerülni a kupon összege, 
amely csak egy termékből és csak egyszeri alakalommal lehet levonni. 

 
Szerencsekerék nyereményjáték 

 
• Nyeremények cseréjére nincs lehetőség és készpénzre nem lehet beváltani.  
• A nyertes játékos a játékszabályzatban rögzített határideig jelentkezhet a nyereményért. 
• Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény 

beváltása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem 
értékelhető. 

•  A szervező a nyeremény beváltására újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 
• A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen 

felelősség nem terheli. 
• A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb 

felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, 
hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes játékost terheli.  

 
3. A Játék időtartama 
 
A Játékban 2020 február 1. és 2020. március 01. között van lehetőség részt venni. A Játékban részt 
venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig van 
lehetőség. A nyereményt legkésőbb 2020. március 01-et követő 3 munkanapon belül van 
lehetőség személyesen levásárolni üzletünkben nyitvatartási időben (a szervező a nyeremény 
átvételéről nem köteles újabb értesítést küldeni). 
A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetben, ha a Játékos adata pontatlansága vagy változása, 
illetve a nem közvetlen emberi tevékenységre visszavezethető hiba miatt nem értesül a 
nyereményről. 
 makauszdivat.hu/uzletünk  Budapest, 1056, Irányi utca 27. Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 10-17ig, 
szombaton: 10-13-ig. A nyitvatartási idő változhat. 
 
5. Nyeremények 
 
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A 
nyereményeket készpénzre nem lehet beváltani! 

https://makauszdivat.hu/elerhetoseg/


Nyerhető kuponok: 
50 000, 20 000 Ft, 15 000 Ft, 5 000 Ft, 2000 Ft, 1500 Ft, 1200 Ft, 1000 Ft, 500 Ft. 
 
6. Adatvédelem, adatkezelés 
 
A Játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy 
lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. email-en eljuttassa a játékra feliratkozó 
játékos email címére. A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni. A 
játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat 
minden rendelkezését. A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések megtartásával történik. 
 A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 
adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes 
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem 
kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, 
reklámanyagot. Ezt az info@makauszdivat.hu email címen kérheti. 
 A nyereményjátékra vonatkozó részletes adatkezelési feltételeket a www.makauszdivat.hu/ oldalon 
elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmazza.  
 
7. Egyéb 
 
A Makausz divat- Dr. Makausz Gyuláné fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat, valamint a 
játék időtartamának megváltoztatását. A Szabályzat a Játék időtartama alatt www.makauszdivat.hu 
weboldalon érhető el.  
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor 
megadott e-mail címről az info@makauszdivat.hu e-mail címre! 
 A szervező nem vállal felelőséget az esetleges technikai hibák (pl. spam mappába került kuponkód) 
okozta problémákért. A játékmenet elektronikus naplófájlba kerül, amit a szerencsekerék 
alkalmazás generál automatikusan.  
Vitás kérdés esetén a naplófájlban rögzített adatok szolgálhatnak tájékoztatásul. A naplófájlban 
rögzített valamennyi adatot törlünk a játék befejezését követő 30 nap elteltével. 
 A játékkal kapcsolatos reklamációs lehetőséget a játék lezárását követően, 10 napig tudjuk 
befogadni. A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az 
előfeltételét. A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a 
nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, 
sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték 
megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a 
nyereményjátékot, erről e-mailben tájékoztatják a Játékosokat. 
 

Makausz divat- Dr. Makausz Gyuláné 
 Budapest, 2020. február 1.  

 


