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1. A Promóció szervezője
A BUY-WAY SOROKSÁR Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park. 3.
torony. ép. 4. emelet., cg.: 01 09 716120) - a továbbiakban: Szervező – Regisztrációhoz kötött promóciót
szervez (a továbbiakban: Promóció). A Promóció lebonyolítója az XTRM Group Kft. (székhely: 1118
Budapest, Pannonhalmi út 36., cg.: 01-09-984269) - a továbbiakban: Lebonyolító.
2. A Promócióban részt vevő személyek
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
természetes személy, aki a CityMarket Soroksár valamely üzletében, terméket vagy szolgáltatást vásárol a
Promóció időtartama alatt.
A Promócióban résztvevőknek a részvételhez a jelen Szabályzat alapján regisztrálniuk kell.
A Promócióban résztvevők a továbbiakban: Résztvevő(k).
Nem vehetnek részt a Promócióban a Promóció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó
szervezetek/ügynökségek (Szervező és Lebonyolító) munkatársai és ezek hozzátartozói.
3. A Promóció időtartama:
A Promóció 2020. június 19. 10:00 órától – július 1. 19:00 óráig tart.
4. A Promóció menete és a részvétel feltétele
4.1. Regisztráció
A Résztvevők a Promócióban való részvétel érdekében kötelesek regisztrálni az alábbiak szerint a
restartcitymarketsoroksar.hu microsite-on.
Regisztráció módja: https://restartcitymarketsoroksar.hu microsite - on.
A Promóció ideje alatt egy Résztvevő egy blokkal egyszer regisztrálhat.
Regisztráció során megadandó adatok, a Résztvevő:
a) érvényes e-mail címe
b) AP kód,
c) vásárlás időpontja,
d) játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat elfogadása
Amennyiben a játékos regisztrálni kíván a City Market Soroksár hírlevelére, önkéntesen megadja elkérjük
a nevét és email címét. A hírlevél megküldéséhez külön nyilatkozattal hozzá kell járulnia a hírlevélre való
feliratkozáshoz. Az adatkezelési tájékoztató a
https://soroksar.citymarketgroup.hu/ weboldalon
megtalálható.
4.2. A Promóció menete
A vásárlást igazoló bizonylatokkal a promóció időtartama alatt lehet regisztrálni.
Kizárólag a Promóció ideje alatt teljesített vásárlások bizonylatai fogadhatók el a regisztráció során.
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Egy blokkal egy érvényes regisztrációt fogadunk el.
A Résztvevő érvényes regisztráció esetén az álatala megadott e-mail címen kerül értesítésére az azonnali
nyereményéről. A nyeremények átvételéről szintén a válasz e-mailben kap tájékoztatást. a nyeremény
átvételének feltétele a vásárlást igazoló blokk bemutatása. A vásárlást igazoló blokknak olvasható,
beazonosítható állapotban kell lennie, a nyeremények átvételéhez.
A promócióval kapcsolatos reklamációkat a viktoria.czako@cbre.com e-mail címre várjuk.
5. Nyeremények
GIGAMATRAC -MEDICAL CONCEPT butterfly párna
Walterland horgászfelszerelés gyerekeknek
Mountex 5000 Ft értékű ajándékutalvány

1 db
1 db
5 db

A nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük ki. A nyereményeket a kiértesítéstől
számított 30. naptári napig őrzi meg a szervező. A 30. naptári napot követően a szervező fenntartja a jogot
új nyertes sorsolására, a nyeremények megőrzéséért felelősség nem terheli.
Az azonnali nyeremények véletlenszerűen kerülnek kiosztásra minden nap, minden pillanatban egyenlő
eséllyel a promóció teljes időtartama alatt.
A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti az ajándékokat esetlegesen terhelő jövedelemadót,
valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót, és járulékot.
6. A Szervező jogai
A Szervező rögzíti, hogy a Promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
rendelkezései szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Promócióból kizárja minden olyan esetben, ha
igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően regisztrál vagy vesz részt, vagy kíván részt venni a
Promócióban.
Amennyiben a Promóció során visszaélések, vagy jelentős szabálytalanságok, vagy ezek gyanúja merül
fel, a Szervező a Promóciót szüneteltetheti vagy törölheti.
A Promóció során, a Szervező, illetve a Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és
kizár minden olyan kártalanítási, kártérítési igényt, mely a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből ered, így kizárja a felelősségét az ezekkel
kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő igényekért, illetve a
regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. beazonosíthatatlan e-mail cím, stb.).
Szervező és Lebonyolító nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett ajándékok tekintetében. A
Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot,
jótállást nem vállal.
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A Résztvevők a Promócióban való részvétellel elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a
Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű
felelősséggel tartoznak.
7. Információ a Promócióról
A Promócióról információk találhatóak a https://soroksar.citymarketgroup.hu/ weboldalon és a
CityMarketSoroksár Facebook oldalán.
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Promócióval kapcsolatos Adatvédelmi Tájékoztató itt olvasható el.
Az Adatvédelmi Tájékoztató továbbá elérhető a https://soroksar.citymarketgroup.hu/hu/ oldalon és a
CityMarket Soroksár bevásárlóközpont információs pultjában.
Kelt: Budapest, 2020. június 15.
BUY-WAY SOROKSÁR Kft.
Szervező
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