Business Use

A P&G és a Penny Market „Nyerj otthonra tisztaságot!” Promóció játékszabályzata
I. A Promóció szervezője
A Nyerj otthonra tisztaságot!” Promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője
Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. {1082 Budapest, Kisfaludy utca
38.; adószám: 28160447-2-44, cégjegyzékszám: 01-03-020676 (továbbiakban:
Szervező)}. A promóció lebonyolítója a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi,
Penny utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-072999 továbbiakban: Lebonyolító).
II. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét
betöltött nagykorú természetes személy, aki rendelkezik érvényes, regisztrált új Penny
törzsvásárlói Kártyával, és a regisztrációhoz szükséges adatokat kitöltötte {online vagy a
papíralapú igénylőlapon keresztül (továbbiakban: Résztvevő)}. Régebbi típusú Fan Game
kártyával a nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges.
A Penny Kártya igényléséhez szükséges tudnivalók a
https://www.penny.hu/pennykartya oldalon érhetőek el.
III. A Promócióban nem vehetnek részt
A Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint
az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül
közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezek
közeli hozzátartozói;
A ProcterGamble termékeket árusító Penny Market áruházak (Penny Market Kft.)
vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Penny Market üzleteiben őrző-védő
szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Penny Market részére karbantartási
tevékenységet végző cégek munkatársai és a diákmunkát végző munkatársak, valamint
ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
IV. A Promóció időtartama
A Promóció 2022.05.19.-tól 2022.06.15. napjáig tart.
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V. A részvételi feltételek, a Promóció menete:
A Promóció időtartama alatt a II. és III. pontban foglaltakra figyelemmel a Promócióban
azok vehetnek részt, akik a Promóció ideje alatt (2022.05.19-2021.06.15.között) bármely
Magyarországon található Penny Market üzletben új regisztrált Penny kártyával legalább
egy vásárlási alkalommal minimum 2 darabot vásárolnak az alábbi márkájú termékek
bármely termékváltozata közül:




















Lenor
Ariel
Jar
Pampers
Gillette
Always
Blend-a-med
Head&Shoulders
Old Spice
Ambi Pur
Oral-B
Mr Proper
Pantene
Venus
Secret
Discreet
Blend-a-dent
Swiffer
Naturella

(továbbiakban: Játékos), így jogosulttá válnak a Promóció során kisorsolásra kerülő
nyeremények egyikére. A Lebonyolító a Promóció során számítógépes program
segítségével a Játékosok közül automatikusan és véletlenszerűen 95 (összesen 95, azaz
kilencvenöt) nyertest sorsol ki, a továbbiakban: Nyertes. A Promócióban résztvevő
termékek pontos listája jelen Játékszabályzat Mellékletét képezi.
A fenti termékek bármely fajtája és kiszerelése megfelel a Promócióban való
részvételhez. A Promócióban résztvevő termékek elérhetősége a Lebonyolító üzleteiben
változhat.
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A Promóció időtartama alatt, a fenti feltételeknek mindenben megfelelő vásárlások
között a Promóció során Nyeremények kerülnek kisorsolásra. A vásárlást igazoló nyugta
a Penny Kártya használatával automatikusan rögzítésre kerül, így a Penny Kártyát
használó és a fenti feltételeknek megfelelő vásárlást lebonyolító Résztvevő
automatikusan jogosulttá válik a sorsolásokon való részvételre. A Résztvevő a fenti
feltételeknek megfelelő ismételt vásárlásával növeli a nyerési esélyét a Sorsolásokon.
VI. Sorsolás
A Promóció valamennyi Játékosa részt vesz a Promóció sorsolásán.
A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye: Penny Market Kft., 2351 Alsónémedi,
Penny utca 2. A Sorsolások (Heti) nem nyilvánosak, a Sorsolások a véletlenszerűség
elvén működő számítógépes programmal történik.
VII. Nyeremények
A Nyeremények a Nyertes által megadott szállítási címre kerülnek kiszállításra.
A Nyertes vásárlónak a visszajelzésre és nyeremény átvételére vonatkozó szándékát a
nyereményről történő értesítést követő 10 nap alatt szükséges megtennie.
Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a helyébe az elsőként kisorsolt Pótnyertes lép.
A Pótnyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak.
A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat le a Lebonyolító részére
küldött egyoldalú nyilatkozat formájában.

A Promócióban a Résztvevők között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
10 db vezeték nélküli porszívó bruttó 130 000 Ft értékben
15 db 1 évre elegendő Jar* és Ariel** kapszula
30 db 10.000 Ft értékű PENNY nyereménykártya
40 db P&G ajándékcsomag***
*1 évre elegendő JAR csomag tartalma:
1 csomag
8006540157527
Jar Dish Tablets Lemon 100CT Plat Plus
1 csomag
8006540157602
Jar Dish Tablets Green 56CT Plat Plus

**1 évre elegendő ARIEL csomag tartalma:
1 csomag
8001841836072
Ariel Liquid Tabs With Colorguard 80CT 6
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1 csomag

8001841836034

Ariel Liquid Tabs Regular 80CT 6

***P&G ajándékcsomag (bruttó 10 000 Ft értékben) tartalma:
1 darab
1 csomag
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab

8006540089422
8001841739175
8001841375847
8001090133908
8001090542922
8001841182285

Jar kézi mosogatószer Hab 375ml
Ariel mososzer gelkapszula Color 20 db
LENOR GOLD ORCHID öblítő 1080ML
H&S 2in1 sampon Citrus 300 ml
Old spice tusfürdő Whitewater 250ml
Lenor Unstoppables illagyöngy Gold Orchid 210G

A sorsoláson kizárólag a lenti táblázatban foglalt időtartamok alatti olyan vásárlások
vesznek részt, melyeket Penny Kártyával a meghatározott időszak alatt történtek és a
vásárlások megfelelnek a V. pontban foglaltaknak.



A nyeremények sorsolásának időtartama, nyeremények, sorsolás ideje:

Időtartam:

Sorsolás ideje:

Nyeremények:

2022. május 19- június 15.

2022. június 16. 13:00

10 db vezeték nélküli
porszívó bruttó 130
000 Ft értékben

2022. május 19- június 15.

2022. június 16. 13:30

15 db 1 évre elegendő
Jar*
és
Ariel**
kapszula

2022. május 19- június 15.

2022. június 16. 14:00

30 db 10.000 Ft értékű
PENNY
nyereménykártya

2022. május 19- június 15.

2022. június 16. 14:30

40

db

P&G
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ajándékcsomag***

Tartaléknyertesek: A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra
kerülnek. A sorsolásokon egyenként a Nyertesek mellé 3-3 Tartaléknyertes kerül
kisorsolásra.
A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak
abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes
a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek
nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.
VIII. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása:
1. A Nyerteseket a Lebonyolító értesíti. Lebonyolító a nyertes Résztvevőt egy héten
belül írásban értesíti a nyereményről. A nyertes Résztvevő az átvétel érdekében
köteles együttműködni a Lebonyolítóval. Amennyiben ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, egy héten belül bármilyen okból nem válaszol, a Promócióból kizárásra
kerül, és helyette az első Tartaléknyertesként kisorsolt Résztvevő válik jogosulttá a
Nyereményre. A Tartaléknyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a
Nyertesként nyilvántartottra, alaki, személyi és egyéb feltételek vonatkozásában. A
Tartaléknyertesek értesítésére a Nyertesekre vonatkozó szabályokat szükséges
alkalmazni. Amennyiben az utolsó Tartaléknyertes számára sem lehetséges a
Nyeremény átadása, úgy a Nyeremény nem kerül kiosztásra. Egy Résztvevő kizárólag
egy darab nyereményre jogosult.
A nyeremények a nyertes által megadott szállítási címre kerülnek kiszállításra. A
Nyeremények készpénzre át nem válthatóak.
2. Nyertes elfogadja, hogy a Nyeremény átvételének előre egyeztetett módja és ideje a
későbbiekben nem módosítható. Amennyiben a Nyeremény átvételének időpontja a
Nyertes számára alkalmatlan időpontra esik, a Nyertes nem jogosult másik időpontot
ajánlani, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.
3. A nyeremények a Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve
elmaradásáért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
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IX. Nyereményekkel kapcsolatos rendelkezések:
1. A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi adóterhet a
Szervező viseli, az ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.
X. Adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az
adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Penny Kártya regisztráció során tett önkéntes
és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a Penny Kártyát igényelte. A Játék során az
adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy megbízási
jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. A Játékosok a Játékban történő
részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában
résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat
jogszerűen adták-e meg.
A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott
adatokat a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatban a Penny Market Kft. honlapján feltüntesse.
Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek
adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött levelében. A
Lebonyolító
adatvédelmi
tájékoztatója
az
alábbi
linken
érhető
el:
https://www.penny.hu/adatvedelem-altalanos

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatósághoz
fordulhatnak
(ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11).
A fentieken túlmenően a Résztvevő a Promócióban való részvétellel, a Játékszabályzat
elfogadásával önkéntesen, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában
hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Promócióval kapcsolatos feladatai ellátása
céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Promóció során a
rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.
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A Résztvevő által a Promóció során rendelkezésre bocsátott adatok a későbbiekben
egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés kizárólag a Promóció
lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak
megfelelően. A Szervezők és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a
Résztvevők számára, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatosan információt
kérjenek, kérjék azok helyesbítését vagy törlését a következő címen: Penny Market Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, Penny u. 2.). Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás, illetve a törlés joga.
Nyertesség estén a Nyeremény kiszállítását a Nyertes részére a Gestalt Team Kft.
(Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. cégjegyzékszám: 01-09-360445, adószám:
10923809-2-41) cég végzi el. A Nyertes érdekében kerülnek átadásra személyes adatok
(név, cím, telefonszám) a kiszállítást végző cég részére.
Az adatok kezelése mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályoknak.

Jelen Játék adatkezelője az Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Penny utca 2.).

XI. Vegyes rendelkezések
1. A Szervező és a Lebonyolító nem felelős és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel
kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során,
különösen a Promóció, illetve a szolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, az adatátvitel sebességéből, a Promóció során bekövetkezett késésekből
eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
2. A Szervezőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség a Résztvevők téves
adatszolgáltatásából eredő hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.), e körben
felelősség kizárólag Résztvevőt terheli. A Résztvevők közötti vitás kérdésekben a
Szervező döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak. Amennyiben a Promóció
során visszaélések, tisztességtelen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót szüneteltesse,
megszüntesse, vagy törölje, illetve az adott Résztvevőt a Promócióból kizárja.
3. A Promócióról információk és részletes játékszabályzat megtalálható a Penny Market
üzletekben kihelyezett tájékoztatón és szórólapokon, valamint a penny.hu weboldalon.
4. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok
szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes
többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad.
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5. A Promócióban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
6. A Résztvevők a Promócióval kapcsolatban a Penny Market üzletekben tehetik fel
kérdéseiket, észrevételeiket. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Promóció lezárását
követő 30 napon túl a Promócióval kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem
fogad el.
7. Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű
kártérítési igényt kizárnak a Promócióval kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai
hibákért, továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a
Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
8. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő
készlethiányokért.
9. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás
során keletkezett károkért a Szervező és a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek
nem vállalnak felelősséget.
10. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
11. A nyereményeket átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és
jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény
gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.
Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten
kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények,
valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.
12. A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen Játékszabályzat
egyoldalú módosítására.
13. A Promócióval kapcsolatos észrevételeket a Résztvevők az ugyfelszolgalat@penny.hu,
illetve a 06-29-339-345 telefonszámon tehetik meg.
A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
hatálya alá.
A Promóciós szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való
részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok
joghatósága alá tartoznak.
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Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciós szabályt indokolt esetben
megváltoztatassa. A megváltoztatott Promóciós szabályt azonnal közzéteszi a
www.penny.hu oldalon.
XI. Adózás
A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

XII. Vegyes rendelkezések
A Résztvevő a szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a jelen szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel
nélkül elfogadta. Amennyiben a Résztvevő a részvételi feltételeket – annak bármely
rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Promócióból kizárásra kerül.
A Nyertesek vállalják, hogy Szervező és Megbízó a nevüket, kizárólag a Promócióval
kapcsolatban közzétegye. A Nyertesek hozzájárulnak a Promóció kapcsán Szervező általi
fénykép-, hang-, illetve videó felvétel készítéséhez, és azok nyilvánosságra hozatalához,
időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélküli, térítésmentes
felhasználásához. Nyertesek Szervező kérésére ezt aláírásukkal megerősített
nyilatkozatban is elismerik
A Szervező rögzíti, hogy a Promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére
nem bejelentés köteles.
A Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Promóció lebonyolításában résztvevő
cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a
Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a
Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő, illetve
a regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.).
A Résztvevők a regisztrációval automatikusan elfogadják a Promóció szabályzatát.
Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót népszerűsítő
anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, plakát, stb.) írtak nem minősülnek
a Szervező részéről tett ajánlattételnek.
A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül
további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a
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nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal, a nyertes ilyen igényét
jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény kibocsátójával szemben
érvényesítheti.
A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen szabályzat egyoldalú
módosítására.
A Penny Market Kft.-t, nem vállal felelősséget sem a Szervező döntéseiért sem a Játék
lebonyolításával kapcsolatban.
Budapest, 2022. május 18.

Penny Market Kft.
Lebonyolító

Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt.
Szervező

