
JOY & CCC Shopping Party nyereményjáték  

2019.03.09. 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. /Graphisoft Park/, 

cégjegyzékszám: 01-09-067082) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: 

Játék). 

1. A Játék leírása 

A játékban azon 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik 

2019.március 09-én országosan bármelyik CCC márkaboltban legalább 5.000.- Forint értékben 

vásárolnak és ezzel egyidejűleg a JOY magazin 03. lapszámában a 29. oldalon található JOY & CCC 

promóciós oldalra a vásárlás helyén kérnek egy pecsétet. Ezen játékosok találkozhatnak a CCC 

Budapest, Vörösmarty téri üzletében 2019. március 9-én 19:00-22:00 óra között a USNK tagjaival, 

továbbá aznap a CCC valamennyi magyarországi üzletében, az ott kapható termékek bruttó fogyasztói 

áraiból számított  20% kedvezménnyel vásárolhatnak. 

 

2. A Játékban nem vehetnek részt 

A Marquard Media Mo. Kft. alkalmazottjai, , alvállalkozói, egyéb közreműködői és mindezek Polgári 

Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) 8:1. § (1). bek. 1. pont 685 § b.) szerinti és azok közeli hozzátartozói 

sem. 

3. A Játék időtartama 

A Játék 2019.03.09-én 08-22 óra között tart. 

4. A játékkal és az ajándékokkal kapcsolatos tudnivalók 

 

4.1. Játékban való részvétel feltételei 

A JOY & CCC Shopping Party kitelepülés ideje alatt (2019.03.09-én 19-22 óra között) 

maximum 1 db vásárlási nyugta mutatható be egy napon ugyanazon személytől. 

Adott résztvevő kizárólag saját nevében indulhat el a versenyen. 

A nevezésnek a játék időtartama alatt kell megtörténnie. 

Amennyiben a játékos kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes, az ajándék átvételére csak 

törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.  

4.2. A játék menete 

 

- a Játékos 2019. március 09-én országosan bármelyik CCC márkaboltban legalább 5.000.- 

Forint értékben vásárol 

- a Játékos a vásárlás helyén a JOY magazin 03. lapszámában a 29. oldalon található JOY & 

CCC promóciós oldalra kér egy pecsétet 

- az a Játékos, aki aznap bemutatja a magazinban lévő pecsétet a CCC Vörösmarty téri 

üzletében 2019. március 9-én 19:00-22:00 óra között, találkozhat a USNK tagjaival 



- A helyszín befogadóképessége korlátozott. Az üzletben egy időben legfeljebb 200 fő vendég 

tartózkodhat. Amennyiben a helyiség megtelik, újabb vendégek - érkezési sorrendben - csak a 

kilépő vendégek számának megfelelően léphetnek be. 

 

4.3. Ajándék 

A Játékban azon játékosok vehetnek részt, akik a 4.1. pontban megjelölt feltételeknek 

megfelelnek. 

Nyeremények: 

- 20% kedvezményes vásárlási lehetőség 2019.03.09.-én országosan a CCC valamennyi 

üzletében 

- találkozás a USNK tagjaival 2019.03.09-én 19:00-22:00 óra között a CCC Budapest, 

Vörösmarty téri üzletében – dedikálás, fotózkodás 

 

5. Hozzájárulások 

Szervező az USNK tagjaival történő találkozás helyszínén az ott résztvevő játékosokról fényképet 

készít, amelyet saját nyomtatott és on-line kiadványaiban, illetve azok közösségi médiafelületein 

közzétesz, illetve az esemény promóciója és utánkövetése céljából közzétételre átad más 

médiumoknak is. Ezeken a fényképeken a Játékos egyedileg felismerhető lehet. Játékos a Játékban 

történő részvételével hozzájárul az e pontban képfelvételek elkészítéséhez és nyilvánosságra 

hozatalához az e pontban írtak szerint. Játékost ezen hozzájárulásért ellenérték nem illeti meg. 

Játékos ezen hozzájárulását a Szervezőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal bármikor 

visszavonhatja, azonban a visszavonás hatálya a korábban már közzétett felvételekre nem hat ki.  

 

 

6. További információ 

 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező 

nem vállal felelősséget. 

A nyeremények nem válthatók pénzre. A játékban való részvétel a részvételi feltételek 

elfogadását jelenti, a Marquard Media Magyarország Kft. a játékkal kapcsolatos levelezést 

nem folytat. Jogi út kizárva. 

 

 

Budapest, 2019. február 13. 

 

Marquard Media Magyarország Kft 

Szervező 

 

 


