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1. Szervezés és lebonyolítás A „Mediwel Vasse őszi nyereményjáték!” nevű online játék 

(továbbiakban: Játék), és egyéb promóciós játékok szervezője és adatkezelője a  Mediwel Kft. 

(továbbiakban: Szervező, illetve Mediwel), amelynek bejegyzett székhelye: 1033 Budapest, 

Hévízi út 1. A1 lépcsőház., 1. emelet 111, adószáma: 14314227-2-41, és amely a jelen 

Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az Mediwel 

honlapján. 

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden 

tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A 

Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény 

érvényesítésének lehetőségét. 

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy 

egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének 

gyanúja merül fel, továbbáelőre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A 

szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot 

kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan 

leállítani/visszavonni. 

2. Részvételi szabályzat 

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes 

személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, 

és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. 

A Játékban nem vehetnek részt:  a Mediwel vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 

a Mediwel megbízásából a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő 

személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen 

személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. 

A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, illetve korlátozottan 

cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a játékos azonban elismeri, hogy a Szervező 

ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve 

korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az 

azonosításban közreműködnie. 

3. A Játék időtartama 



A promóciós játék teljes időtartama: 2019. szeptember 11 - október 31. 

4. A játék menete 

A játék a Mediwel weboldalán történik.   

A fenti időszakban a játék kezdő napján majd minden hétfőn 1 kérdést tesz fel a Szervező, 

melyre a játékos a helyes választ a játékfelületen jelöli be. A játékban részt vevő helyesen 

válaszoló játékosok egy 3000 Ft árengedményre biztosító kupont kapnak, melyet 

felhasználhatnak egy OTO Vasse aromadiffúzor megvásárlásához. Az árengedményre biztosító 

kupont a játékos által megjelölt email címre küldi ki a Szervező. A kupon által nyújtott 

engedmény a mindenkori akciós árból kerül levonásra. A játék időtartalma alatt egy játékos egy 

kuponra lehet jogosult függetlenül attól hány kérdésre adott helyes választ. A kupont egyszeri 

alkalommal lehet beváltani 2019. december 31-ig, egy vásárlás során azonban korlátlan számú 

Vasse aromadiffúzorra nyújt kedvezményt. 

Ezen felül Szervező minden hétfőn a megelőző héten meghirdetett kérdésre helyesen 

válaszolók között egy OTO Vasse aromadiffúzort sorsol ki. A játék időtartalma alatt egy játékos 

minden héten részt vehet a sorsoláson, amennyiben az adott heti kérdésre helyes választ ad.  

A játék a kezdőnapon majd a játék időtartalma alatt miden hétfőn reggel 8.00 órakor indul és 

az adott héten vasárnap este 8 óráig tart. Kizárólag az ebben az időintervallumban beérkezett 

helyes válaszadók között sorsoljuk ki a heti nyereményt. 

A sorsolásra a játékhetet követő hétfőn kerül sor. A nyerteseket a sorsolás napján a megadott 

email címen értesítjük.  

A kedvezményre jogosító kupon a megadott email címre a helyes válaszadást követően 

automata módon kerül kiküldésre.  

5. Nyereményhirdetés, nyeremények 

A játékosok közül az árengedményre jogosító kupon mindenkit megillet ezen felül összesen 8 

db nyertest sorsolunk ki, akik OTO Vasse aromadiffúzort nyernek.  

A nyerteseket a megadott email címen illetve amennyiben telefonszám rendelkezésre áll, 

telefonon értesítjük. A játékban való részvételhez az email cím megadása kötelező. 

A nyeremény átvétele személyesen történik az Mediwel bemutatótermében, személyi 

igazolvány felmutatásával, átvételi elismervény ellenében. Amennyiben a nyertes az 

eredményhirdetést követő 2 héten belül a nyereménye átvétele céljából nem jelenik meg, a 

nyereményre való jogosultságát elveszíti. Nyertes kifejezett kérésére a nyeremény GLS 

futárszolgálattal is kiküldésre kerülhet. 

A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a  Mediwel  viseli. A Szervezőt a 

nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség 

nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket 

vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy 



megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló 

értesítést a Szervező közzéteszi az Mediwel web oldalán. A promóciós játékokban résztvevők 

felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

6. Adatvédelem 

A Mediwel  Kft. kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait (Adatkezelő). Az 

adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A 

játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék 

során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, a nyereményjáték 

lebonyolítása, a nyeremény átadása céljából. A játékosok a promóciós játékokban való 

részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, 

akkor a Szervező az adataik közül az nevüket nyilvánosságra hozhatja a  Mediwel Instagram és 

Facebook oldalán. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy 

nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános 

közzétételéért. A Mediwel Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek 

céljainak érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal 

semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos 

tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, 

vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való 

kizárásához vezet. 

Budapest, 2019. szeptember 11. 


