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Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen 
szabályzat tartalmazza a tájékoztatást a nyereményjáték jogi jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.

A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője és lebonyolítójaTrendmaker.hu  Kft.
Székhely: 2481,Velence, Honvéd ltp2/2/3.
Cégjegyzékszám: Cg.07-09-023876
Adószám: 24364649-2-07

email: info@trendmaker.hu

A nyereményjáték feltételei az alábbiak: 
Játék időtartama: 2019.okt 21- dec1 . 
www.trendmaker.hu

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, a nyereményjátékra vonatkozó általános szabályok
Minden vásárló, aki a promóciós időszakban a www.trendmaker.hu     webáruházban bankkártyával fizet sikeresen
, sorsoláson vehet részt, amely során nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson való részvétel feltétele továbbá,
hogy a ceck-out folyamat során; adatai (név, cím, e-mail cím) automatikusan kitöltésre kerüljenek,

olyan vásárló, aki csomagátvételi pontra kérte könyveket és ott fizetett bankkártyával.
Továbbá nem vehetnek részt a játékban a szervező és a lebonyolító munkavállalói és a munkavállalók 2013. évi 
V. tv. („Ptk”) szerinti hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa).

Sorsolás: A sorsolás időpontja: 2019. 12.02. A sorsolás helyszíne: Trendmaker.hu kft  Kft., 2481,Velnce, 
Honvéd ltp 2/2/3 A sorsolásra a random.org segítségével, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerül sor. A 
sorsolás nem nyilvános.
A nyerteseket e-mailben értesítjük.
A kisorsolt nyertesek nevét a szervező legkésőbb 2019.11.03-án, szerdán teszi közzé a nyereményjáték aloldalán.
Minden Játékos jogosult több nyeremény sorsolásában is részt venni, viszont csak egy regisztrációval jogosult a 
játékban részt venni. Egy Játékos több alkalommal is jogosult nyerni a Játékban. A szervező / lebonyolító nem 
köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány regisztrációval vesz részt a játékban, ha azonban a szervező / 
lebonyolító megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több regisztrációval vesz részt a Játékban, jogosult a 
Játékost a Játékból kizárni.
A nyertesek jogosultak a nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 8 munkanappal 
bezárólag a szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: info@trendmaker.hu.

Nyeremények átvétele: Az adategyztetés után a nyertesek elektronikus formában kapják meg a vásárlási 
ulványokat az általuk megjelölt e-mail címre.

A nyeremény átvételéhez – amennyiben a trendmaker.hu oldalon történt a vásárlás úgy a tranzakció 
azonosítót tartalmazó emailt is vissza kell küldeni az info@trendmaker.hu     címre , ennek hiányában nem 
tudjuk átadni a nyereményt.

Nyeremények: 3 x bruttó 100.000 Ft Trendmaker.hu vásárlási utalvány.

További szabályok:
A szervező a jelen játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú
változtatásának a jogát fenntartja. Ha a játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely 
visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse vagy megszüntesse,

mailto:info@trendmaker.hu
mailto:info@trendmaker.hu
http://www.trendmaker.hu/


illetve a visszaélést elkövető személyt a játékból kizárja. Ilyen esetben a szervező mindennemű felelősségét 
kizárja.
A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt weboldala vagy Facebook oldalai technikai 
okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn / lebonyolítón kívülálló tényező,
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező / lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősségét kizárja.
Vegyes rendelkezések:
A nyereményjátékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat rendelkezéseit.

A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással 
kapcsolatos észrevételeiket és igényeiket az info@trendmaker.hu     címére küldött elektronikus levél formájában 
tehetik meg.

A jelen játékszabályzatra és annak alapján lebonyolított nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2019.10.20.
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