A Coca-Cola és a PENNY „Nyári nyereményeső a Coca-Cola termékeivel” elnevezésű
promóció játékszabályzata
I. A Promóció szervezője
A „Nyári nyereményeső a Coca-Cola termékeivel!” elnevezésű promóció (a
továbbiakban: Promóció) szervezője Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (Székhely: 2330
Dunaharaszti, Némedi út 104. Cégjegyzékszám: 13-09-067506) és a Penny Market Kft.
{székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-072999, adószám:
10969629-2-44 (a továbbiakban: Szervezők)}. A Promócióban a Coca-Cola HBC
Magyarország Kft. megbízásából közreműködőként részt vesz a Rewart Kft. (székhely:
1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626,
adószám: 14182925-2-43, továbbiakban: „Közreműködő”). A promóció lebonyolítója a
Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzékszám: 13-09072999, adószám: 10969629-2-44, a továbbiakban: Lebonyolító).
II. A Promócióban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és
aki rendelkezik érvényes, digitális vagy plasztik Penny (törzsvásárlói) Kártyával, és így
hozzájárult, hogy automatikusan részt vegyen a Penny Kártya használatához kötött
nyereményjátékokban, amennyiben ezek speciális feltételeinek megfelel (a
továbbiakban: Résztvevő). Régebbi típusú Fan Game kártyával a nyereményjátékon való
részvétel nem lehetséges.
III. A Promócióban nem vehetnek részt
A Szervezők 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 Coca-Cola 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 2022.06.16. üzletnyitástól 2022.07.13. üzletzárásig tart. A Játék időtartamát
megelőzően és követően történt vásárlások nem vesznek részt a Játékban.

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 (2022.06.16. üzletnyitás és 2022.07.13.
üzletzárás között) bármely Magyarországon található Penny Market üzletben,
regisztrált plasztik, vagy digitális PENNY Kártyával (régebbi típusú Fan Game kártyával a
nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges) legalább egy vásárlási alkalommal
minimum 2 darabot vásárolnak az alábbi márkájú termékek bármely termékváltozata
közül:
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, így jogosulttá válnak a Promóció során kisorsolásra kerülő nyeremények egyikére. A
Lebonyolító a Promóció során számítógépes program segítségével a Játékosok közül

automatikusan és véletlenszerűen 37 (összesen 37, azaz harminchét) nyertest sorsol ki
(a továbbiakban: Nyertes).
A fenti termékek bármely fajtája és kiszerelése megfelel a Promócióban való
részvételhez. A Promócióban résztvevő termékek elérhetősége a Lebonyolító üzleteiben
változhat.
A Promóció időtartama alatt, a fenti feltételeknek mindenben megfelelő vásárlások
között a Promóció során Nyeremények kerülnek kisorsolásra. A vásárlást igazoló nyugta
a digitális vagy plasztik 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 e-mail értesítésben leírt határidőn belül szükséges megtennie.
Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a helyébe az elsőként kisorsolt
Tartaléknyertesnyertes lép. A Tartaléknyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok
vonatkoznak.
A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat le a Szervező részére küldött
egyoldalú nyilatkozat formájában a nyertesség tényéről való email értesítés
kiküldésétől számított 10 naptári napon belül.

A Promócióban a Résztvevők között Heti nyeremények kerülnek kisorsolásra az alábbiak
szerint:
Hetente 7 (hét) darab, azaz Összesen 28 (huszonnyolc) darab Penny Market
Nyereménykártya 20.000 Ft (azaz húszezer forint) értékben.

Hetente 2 (kettő) darab, azaz Összesen 8 (nyolc) darab Feldobox VIP 100,000 Ft (azaz
százezer forint) értékű ajándékutalvány.

A Heti 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 IV., V. pontban, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak.


Heti nyeremények sorsolásának időtartama, nyeremények, sorsolás ideje:
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Főnyeremény sorsolásának időtartama, nyeremények, sorsolás ideje:
Fődíj: Kerti élménycsomag, mely tartalmaz 1 db Activa Montana III gázgrillt, 1 db
Bevy Cool Bar kerti italtartó asztalt és 1 db Provence Armchair set kerti bútor
garnitúrát grafit színben, világos szürke párnával.

A fődíj sorsolásán a Játék IV. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes
érvényes pályázat részt vesz. A fődíj sorsolása 2022. július 15. 11:00. Elsőként a fődíj
nyertesét sorsoljuk, majd tartaléknyerteseit (1 db tartaléknyertes).
Tartaléknyertesek: A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra
kerülnek. Hetente 9 darab nyertes és 3 darab Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Minden
Nyertes maximum egy féle nyereményt nyerhet egy adott nyeremény fajtából, az adott
sorsoláson.
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, vagy a Nyereményéről lemond vagy
azt nem veszi át.

VIII. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása:
1. A Nyerteseket a Lebonyolító értesíti. Lebonyolító a nyertes Résztvevőt a sorsolást
követő egy héten belül email formájában értesíti a nyereményről. A nyertes
Résztvevő az átvétel érdekében köteles együttműködni a Lebonyolítóval.
A Nyertes vásárlónak a nyertességről szóló email értesítés kiküldését követően az
értesítésben szereplő (10 naptári nap) határidőn belül vissza kell igazolnia, hogy igényt
tart nyereményére. Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a helyébe az elsőként
kisorsolt Tartaléknyertes lép. A Nyeremények készpénzre át nem válthatóak. A
Tartaléknyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak. Amennyiben

egyetlen Nyertes és/vagy Tartaléknyertes sem veszi át az adott Nyereményt, a
Nyeremény a Szervezőnél marad.
A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat le a Lebonyolító részére küldött
nyilatkozat formájában. Amennyiben 10 naptárinapon belül sem írásbeli lemondás, sem
a nyeremény átvétele nem történik meg, a Nyertes elveszti jogosultságát a
Nyereményre, és az a Tartaléknyertesnek kerül átadásra.
1.2 A nyertesek adatai a nyeremény átadása érdekében továbbításra kerülnek a Rewart
Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám:
01-09-892626, adószám: 14182925-2-43) számára.
1.3 Adatkezelése kapcsán további részleteket a rewart.hu oldalán az Adatkezelési
Tájékoztatóban talál.
1.4 A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a Játékban a nyertesek adatait kizárólag abból a
célból kezeli, hogy a szükséges adózási kötelezettségének eleget tegyen. Az
adatkezelési tájékoztató az alábbi linken elérhető: https://hu.cocacolahellenic.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato
1.5 A Lebonyolító – mint jelen Játék adatkezelője – adatkezelési tájékoztatója az alábbi
linken
érhető
el:
https://www.penny.hu/adatvedelem-altalanos
és
https://www.penny.hu/adatvedelem-penny-kartya

IX. Nyereményekkel kapcsolatos rendelkezések:
1. A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi adóterhet a CocaCola HBC Magyarország Kft. viseli, az ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt
nem terheli.
2. A nyeremények - sem a heti, sem pedig a Fődíj - pénzre, utalványra, egyéb dologra
vagy egyéb nyereményre át nem váltható.
X. Adatkezelés
Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása.
A kezelt adatok köre:
-

név, e-mail cím, postai cím, telefonszám, minden olyan adat, melyet a regisztrálás
során megadott a vásárló.

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 (Penny Market Kft.) és a vele munkavégzésre irányuló
vagy megbízási jogviszonyban álló személyek, illetve az adatfeldolgozók (Rewart Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626,
adószám: 14182925-2-43, Gyűjtőszállítás.hu Kft.) ismerhetik meg. A Játékosok a
Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervezők, 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 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 és https://www.penny.hu/adatvedelempenny-kartya.
A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatósághoz
fordulhatnak
(ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 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.
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 Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít 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 utca 2.). Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás, illetve a törlés joga. A nyertesek adatai a nyeremény átadása

érdekében továbbításra kerülnek Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a,
B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43) részére.
A Nyertes érdekében kerülnek átadásra személyes adatok (név, cím, telefonszám) a
nyeremény átadását végző cég részére, amely a Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013
Pomáz, Sólyom utca 10.).
Az adatok kezelése mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályoknak.
Jelen Játék adatkezelője a Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Penny utca 2.). A CocaCola HBC Magyarország Kft.-nek a személyes adatokhoz kizárólag az adóteher teljesítése
körében van.

XI. Adózás
A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Coca-Cola HBC
Magyarország Kft. viseli.
XII. 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 Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Promóciót szüneteltessék,
megszüntessék, vagy töröljék, illetve az adott Résztvevőt a Promócióból kizárják.
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.
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 részvevő 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.
Szervezők - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten
kizárják 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 Szervezők jogosultak a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen
Játékszabályzat egyoldalú módosítására.

13.
A
Promócióval
kapcsolatos
észrevételeket
a
Résztvevők
ugyfelszolgalat@penny.hu, illetve a 06-29-339-345 telefonszámon tehetik meg.

az

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.
Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Promóciós szabályt indokolt esetben
megváltoztatass. A megváltoztatott Promóciós szabályt azonnal közzéteszi a penny.hu
oldalon.
A Résztvevő a szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen
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 Lebonyolító a nevüket, kizárólag a Promócióval kapcsolatban
közzétegye a penny.hu oldalon. 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 Szervezők, valamint a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. által megbízott, a Promóció
lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindféle 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 Szervezőket 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.
Szervezők kifejezetten felhívják a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót népszerűsítő
anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, plakát, stb.) írtak nem minősülnek
a Szervező részéről tett ajánlattételnek.
A Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-t a nyeremények átadásán és esetleges
adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan
nem terheli. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a nyeremények tekintetében
szavatosságot, jótállást nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között
kizárólag a nyeremény kibocsátójával szemben érvényesítheti.

A Szervezők jogosultak a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen szabályzat
egyoldalú módosítására.
Alsónémedi, 2022.06.16.
…..……………………….
Penny Market Kft.
Lebonyolító és Szervező

…..……………………….
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Szervező

