A REGIO JÁTÉK ÁRUHÁZAKBAN SZERVEZETT „MONOPOLY” NYEREMÉNYAKCIÓ
JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest,
Nándorfejérvári út 23-25., adószám: 10431674-2-43, a továbbiakban, mint: „REGIO JÁTÉK”)
által üzemeltetett REGIO JÁTÉK áruházakban szervezett „Hasbro” nyereményakció
(”Játék”) szervezője a Hasbro Magyarország Kft. (székhely: 1024 Budapest, Buday László
utca 12. I. em.) (”Szervező”). A Játékban résztvevő REGIO JÁTÉK áruházak listája elérhető:
a http://www.regiojatek.hu/aruhazak.html weblapon.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Játékban a REGIO JÁTÉK webáruháza (elérhetőség:
http://www.regiojatek.hu) nem vesz részt.
2. A Játékban a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) foglalt feltételek szerint az a
természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki 2018. április 3. és 2018. május 3. napja
között (vagy a készlet erejéig) a REGIO JÁTÉK áruházakban bármilyen „Hasbro: Monopoly”
védjeggyel ellátott terméke(ke)t („Termék”) vásárol.
3. A Játékos az adott vásárlás során minden megvásárolt Termék után, 1 darab kaparós
sorsjegyre lesz jogosult.
4. A vásárlás során kapott sorsjegyet a Játékos jogosult lekaparás után a vásárlását igazoló
blokk felmutatásával beváltani a nyereményére, amelyet az adott vásárlás helyén, a REGIO
JÁTÉK áruház vevőszolgálati pultjánál válthat be (a vásárlást igazoló blokk a nyeremény
beváltása során lepecsételésre kerül, az ekként lepecsételt blokk ismételten nyeremény
beváltására nem használható fel). A vásárlást igazoló blokk valamint a sorsjegy együttes
bemutatásának hiányában a Játékos nem jogosult nyereményre.
5. Amennyiben az adott nyereménytárgy nem áll rendelkezésre abban a REGIO JÁTÉK
áruházban, amelyben a Játékos a sorsjegyet be kívánja váltani, a nyereménytárgyat a
Szervező a Játékos által meghatározott REGIO JÁTÉK áruházba szállítja, mely REGIO
JÁTÉK áruházban a Játékos a Játék végét követően leghamarabb 3, legkésőbb 30 napon
belül veheti át a sorsjegy, illetve a vásárlást igazoló blokk felmutatásával a nyereményét.
6. A kaparós sorsjegy beváltásával a Játékos a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi
feltételt elfogadja.
7. A Szervező kizárólag azokat a sorsjegyeket valamint vásárlást igazoló blokkokat fogadja el a
nyeremények beváltásakor, amelyek a REGIO JÁTÉK áruházakban kerültek kibocsátásra,
és sértetlenek.
8. A Játékkal kapcsolatos, sorsjegyre való jogosultságából fakadó vitákkal és az ezzel
összefüggésben támasztott igényekkel kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét
kizár.
9. Szervező kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megszüntesse a
Játékot akár ideiglenesen, akár végleges jelleggel, akár a Játékosok értesítése mellett, vagy
értesítése nélkül.
2. NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
1.

A jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően szerzett valamennyi sorsjegy az
abban feltüntetett nyereményre jogosít az alábbi feltételek szerint.
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2.

Szervező a Játékot 2018. április 3. napján 00:00 órakor kezdi meg és 2018. május 3. 23.59
időpontban lezárja, a sorsjegyeket, ide nem értve az 1. fejezet 5. pontjában foglalt esetet,
pedig 2018. május 17. 23.59 időpontig (vagy a készlet erejéig) lehetséges beváltani.

3.

Minden lekapart és beváltott sorsjegy az alábbi négy termékcsoport egyikének átvételére
jogosítja fel a Játékost, attól függően, hogy a lekapart mező melyik ajándéktermék nevét rejti.
A nyereménytermékek a következők:
3.1.

Nyereménytárgyak:

1. MONOPOLY DEAL KÁRTYAJÁTÉK (forgalmazó: Cartamundi Hungary Kft.)
2. C1815 MONOPOLY GAMER TÁRSASJÁTÉK (forgalmazó: Hasbro Magyarország Kft.)
3. A4626 TABU TÁRSASJÁTÉK (forgalmazó: Hasbro Magyarország Kft.)
4. RAZOR E300-AS ELEKTROMOS ROLLER (forgalmazó: PlayON Magyarország Kft.)
4. Szervező a Razor E300-as elektromos roller tekintetében kizár minden felelősséget annak
esetleges hibáival, illetve az azt illető minőségi kifogásokkal kapcsolatban, ideértve, de nem
kizárólagosan a termékfelelősséget is.
5. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Nyereményeket
megváltoztassa, azokat más nyereménytárggyal helyettesítse – a helyettesítésre szolgáló
nyereménytárgyak kiválasztásának szempontjait a Szervező saját belátása szerint határozza
meg. A helyettesítés során a Szervező a reklámanyagokban, valamint a sorsjegyen szereplő
nyereményektől eltérő nyereményt is meghatározhat.
6. A Nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható. A jelen Játékszabályzat nem
terjed ki a REGIO Játékkereskedelmi Kft. vásárlási feltételeire illetve az általa meghirdetett
akciókra. A Hasbro Monopoly termékek vásárlásakor a Játékos a REGIO JÁTÉK áruházak
vásárlási feltételeit elfogadja, a vásárlással kapcsolatos igények körében a vásárló azokat
kizárólag a REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben
érvényesítheti, a Hasbro mindennemű felelősséget kizár.
7. A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor
kerüljön a Játék időtartama során, amennyiben az együttműködési kötelezettségének a
Játékos nem tesz eleget, vagy a sorsjegyet határidőben nem váltja be, és így a nyeremény
átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező mindennemű felelősséget kizár.
8. A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli.
3. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A Nyeremények elkésett átvételéért, ill. az átvétel során keletkezett károkért Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa.
Budapest, 2018. március 28.
Hasbro Magyarország Kft.
Szervező
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