
Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. 

Miskolc 

 
„Játsszon Velünk!” 

Nyereményjáték Játékszabályzata 

 

1. A nyereményjáték szervezője 

A nyereményjáték szervezője: A „Játsszon Velünk!” nyereményjáték, továbbiakban nyereményjáték 

szervezője az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. (székhelye: 3527 Miskolc, Fonoda u. 11-13, levelezési cím: 

3502 Miskolc Pf.:240  email: eszakkelet@coopmiskolc.hu, cégjegyzékszám:05-10-000316) 

Továbbiakban: szervező 

2. A játék időtartama 

A nyereményjáték 2018.05.16 00:00 órától és 2018.05.29. 24:00 óráig tart. 

A Játékosok a játékban való részvétellel, elfogadják a játékszabály minden rendelkezését.  

Az Észak- Kelet Pro-Coop Zrt. fenntartja a jogot a játékszabályok megváltoztatására indokolt esetben. 

 

3. A nyereményjátékban részt vevő személyek:  

A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, továbbiakban: 

Résztvevő, kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli 

hozzátartozói. Ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.   

Ha a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

Továbbá a játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék 

tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége 

érdekében harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti. 

 

 

4. A nyereményjáték menete: 

A promócióban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki 2018. május 16 és 

május 29. között az Észak –Kelet Pro- Coop Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Hajdú-Bihar megyei 

raktáraiból ellátott  bármely Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Hajdú-Bihar vagy 



Nógrád megyei Coop üzletben vásárol a megjelölt termékek közül legalább egy darabot, és ezzel 

egyidejűleg összesen egyszerre legalább 2000 Ft értékben. 

 

A megjelölt termékek a következők: 

Nivea deo spray Men Deep 150 ml 

Vanish szőnyegtisztító 3in1 kézi 500 ml 

Nádudvari grillkolbász sajtos 300g 

Lay's Chips Football Csípős burrito 70g 

Lay's Tejföl-snidling 77 g 

Lay’s Chips Football csípős mozzarella és 

pesto 70 g  

Horváth Rozi triopack 

Mizo Coffee Selection Laktózmentes 

Cappuccino 330 ml 

Mizo Coffee Selection Espresso 330 ml 

Mizo Coffee Selection Flat White 330 ml 

Theodora ásványvíz Dús 1,5l 

Theodora ásványvíz Mentes 1,5l 

Gyulai kolbász 

Borsodi sör 6x0,5l 

Urbán sajtos tallér 100 g 

Obstermann’s természetes gumicukor 

Trópusi mix 80g 

Zwack Unicum Original 0,5 l 

Zwack Unicum Szilva 0,5 l 

Hell Classic energiaital 250 ml 

 

 

 

 

A játékos köteles a vásárlást igazoló blokkra nevét és címét, illetve a válaszát az alábbi kérdésre: 

„Nevezzen meg 3 embert az Aranycsapatból” olvashatóan felírni. Ezt követően a boltokban 

kihelyezett szerencsedobozokba be kell dobnia a blokkot. 

 

5. A sorsolás menete: 

 

Időpontja: 2018. június 19. 

Helyszíne: Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. székhelyén, 3527 Miskolc, Fonoda u. 11-13 sz. 

Módja: véletlenszerű húzással 

Leírása: 



A beérkezett vásárlást igazoló blokkokat a szervező a 4. pontban meghatározott ellátó raktárak 

szerint 2 csoportra osztja és az ellátó raktárakba kapott blokkok szerint kerülnek az egyes 

csoportokba. 

 Ezekből külön-külön az alábbi nyeremények nyertesei kerülnek kisorsolásra: 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében ellátott üzletek blokkjaiból 

30 db focilabda 

4 db Beiersdorf csomag 

4 db Kotányi csomag 

4 db Gyulahús csomag 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében ellátott üzletek blokkjaiból 

10 db focilabda 

1 db Beiersdorf csomag 

1 db Kotányi csomag 

1 db Gyulahús csomag 

Fődij: 

1 db Samsung UE40MU6122KXXH UHD SMART LED televízió 

A „Nevezzen meg 3 embert az Aranycsapatból” kérdésre helytelenül válaszoló játékosok vásárlást 

igazoló blokkja érvénytelen, ezért a sorsolásban nem vehetnek részt.  

Aki több vásárlást igazoló blokkal vesz részt a játékban és a sorsolás során többször kerül kisorsolásra 

csak az első nyeremény átvételére jogosult. Ebben az esetben új nyertest húz a szervező.  

Amennyiben a kisorsolt személy neve vagy címe olvashatatlan és emiatt értesítésre nincs lehetőség, 

úgy új nyertes kisorsolására került sor.  

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 

 

6. A nyeremény átvétele 

A nyerteseket a sorsolást követően 10 napon belül a szervező levélben értesíti nyereményük átadási 

helyéről és időpontjáról. 

A nyerteseknek 90 napon belül kell átvenniük nyereményüket. Ha a nyertes valamilyen oknál fogva 

nem tudja átvenni a nyereményét, akkor hivatalos meghatalmazással helyette a meghatalmazásban 

megnevezett személy is átveheti. Az átvétel időtartalma nem hosszabbítható meg, így annak 

elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő. 

 

7. Adó 



A nyeremények utáni SZJA és egyéb járulékok megfizetését a szervező Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. 

teljesíti, a nyertesnek a nyereménnyel összefüggésben ehhez kapcsolódóan fizetési kötelezettsége 

nem keletkezik. 

 

8. Adatvédelem 

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, ezzel 

hozzájárul az adata közzétételéhez. A nyertesek nevét és címét a nyereményjáték keretein belül a 

szervező a nyertes beazonosítása és nyertesség esetén tájékoztatása céljából felhasználja, illetve a 

nyertes nevét - a nyertes írásbeli tiltakozásának hiányában - a szervező jogosult arra, hogy a 

www.eszakkeletcoop.hu honlapon azt közzétegye. Egyéb célra a nyertesek nevét és címét a szervező 

nem használja fel. 

A játékosok adatai, a nyertesek adatainak kivételével, melyek a sorsolást követő 3 hónapig még 

megőrzésre kerülnek a játék lezárását követően automatikusan megsemmisítésre kerülnek.  A 

játékos adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indoklás nélkül kérheti és 

élhet adathordozhatósághoz való jogával az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. 3527 Miskolc, Fonoda utca 11-

13. címen írásbeli kérelemmel. A játékkal kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztató a 4 régióban 

a nyereményjátékban érintett Coop boltokban kihelyezve megtalálható.  

 

9. A Játékra vonatkozó egyéb rendelkezések 

 

A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból adódó 

vitás ügyekben. 

Garanciális problémák estén, a nyertes a nyereménnyel átadott garanciapapírral, a vásárlás helyét 

keresheti fel. 

A televízió tárgyi nyereménnyel kapcsolatos kellékszavatossági felelősségét az Észak-Kelet Pro-Coop 

Zrt. kizárja, a  nyertes  ilyen  igényével  a  terméket  forgalmazó céghez fordulhat. 

Ha a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint 

azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak 

folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. 

A játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz tehető az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt.  

elérhetőségein keresztül. 



 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen 

szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a játékosokat a 

nyereményjátékban részt vevő Coop boltokban kihelyezett tájékoztatással. 

 

 

 

 


