
„MASTERCARD PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 
 
1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE 
1.1. Az „MASTERCARD PROMÓCIÓ”) szervezője az Extreme Digital Zrt. (továbbiakban Szervező), székhely: 1033 
Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, cégjegyzékszám 01-10-045869, adószám: 14174179-2-44. 
 
2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK 
2.1. A Promócióban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint 
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Promóció kezdetéig, azaz 2018. augusztus 06-ig 
betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők). 
2.3. A Promócióban nem vehetnek részt a Promóciót lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói 
és hozzátartozói. 
2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban 
szereplő adatokkal. 
 
3. A PROMÓCIÓPROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 
3.1 A Promóció 2018. augusztus 06. 00:00:00 órától 2018. augusztus 20. 23:59:59 óráig tart. A Promóció 
időtartamának lejártát követően történt bankkártyával történő vételár kiegyenlítések, már nem vesznek részt a 
jelen promócióban.  
 
4. A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
4.1. Promócióban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott első háromezer (3000) 
természetes személy mindegyike, aki a https://edigital.hu oldalon keresztül online vásárol legalább 25.000, - Ft 
értékben és a vételárat az erre a célra meghatározott online felületen bankkártyával egyenlíti ki.  Kiemeljük tehát, 
hogy jelen promócióban csak és kizárólag az az első 3000 online vásárlás vesz részt, amelyeknek ellenértéke online 
fizetés keretében bankkártyával kerül kiegyenlítésre, így a szaküzleteinkben leadott és/vagy kiegyenlített 
bankkártyás vásárlások a jelen promócióban nem vesznek részt.  
4.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el. 
4.4. Egy személy csak egy online vásárlással és online bankkártyával történő kiegyenlítéssel vehet részt a 
Promócióban. 
 
5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS 
5.1. A 4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő első 3000 vásárló, 3000, - Ft értékű Extreme Digital online 
felhasználható kupont kap ajándékba.  E promócióban automatikusan részt vesz minden olyan Résztvevő, aki a fenti 
feltételeknek megfelel. A promócióban történő részvételhez egyéb feltétel teljesülése nem szükséges.   

 

Az így megkapott kupont, a Résztevő minimum 10.000, - Ft feletti online bankkártyás fizetés esetén tudja 
felhasználni a promóciós időszak lejártát követően, olyan termékekre, amelyek az adott időszakban nem akciósak, 
azaz nem áthúzott árral szerepelnek a weboldalon, ugyanis a jelen promócióval érintett kupon más kedvezménnyel 
nem vonható össze. Kiemeljük tehát, hogy 10.000, - Ft alatti online és a szaküzletekben történő vásárlás esetén az 
ajándék kupon nem használható fel.  

 

Résztvevő a Promócióban történő részvétellel és a kuponkód felhasználásával visszavonhatatlanul és kifejezetten 
elismeri, hogy a promóció azon feltételét megismerte, hogy a Promócióban csak a 25.000, - Ft-ot meghaladó online 
leadott és online kifizetett bankkártyás vásárlások vesznek részt.  

Résztevő a fentiek mellett kifejezetten elismeri, hogy a promóció azon feltételét megismerte, hogy a Promóció során 
kapott kupont csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a kuponnal érintett online vásárlás vételára a 10.000, - 
Ft-ot meghaladja és ezen vételár kiegyenlítésére online bankkártyás fizetéssel kerül sor, valamint a Résztvevő 
kosarában a beváltáskor nem szerepel olyan termék, amely akciós, azaz áthúzott árral szerepel a weboldalon..  

 
6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 
6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa 
szolgáltatott adatok alapján, folyamatosan. A kuponok kiküldésére az alap vásárlással érintett termék (áru) átadását 
követő 20. nap után kerül sor. Az ajándékot megtestesítő kuponokat a Szervező a Résztevők email címére juttatja el.  

https://edigital.hu/


 
7. A VERSENY SZABÁLYZATA 
7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet az edigital.hu honlapon 
(https://edigital.hu/mastercard) 
 
8. VIS MAJOR 
8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre 
nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, 
amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését. 
8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen 
megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely 
alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik. 
8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Promóció részvevőivel ennek létezését 5 
munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva. 
8.4. A vis major esetet a https://edigital.hu weboldalon kell megjeleníteni. 
 
9. A PROMÓCIÓ MEGSZŰNÉSE 
9.1. A jelen Promóció megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja 
folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Promóció szervezése és lebonyolítása a 
tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Promóció lebonyolítását teszi lehetetlenné. 
 
10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME 
Promócióra vonatkozó adatkezelési szabályzat a http://edigital.hu/mastercard oldalon érhető el. 
 
 
11. VITÁK 
11.1. Promócióban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen 
Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek. 
11.2. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem 
lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák. 
 
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
12.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a 
Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. 
12.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a 
résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező 
hibáján kívül nem kapja meg. 
12.3 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és 
érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező 
hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy nem tevései miatt. 
12.4 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a https://edigital.hu weboldalon. 
12.5 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Promóció alatt, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a részvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 
24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.edigital.hu weboldalon. 
 
A Kampány szervezője 
Extreme Digital Zrt. 
 
2018.08.05. 

https://edigital.hu/
http://edigital.hu/mastercard
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