A WestEnd City Center Nők Lapja nyereményjá té k (a tová bbiakban: Játék) a
https://westend.hu/cikkek/nok-lapja-nyeremenyjatek oldalon megosztott poszt
formájában jelenik meg. A já té kosok a já té k idő tartama alatt (4. pont) ezen
oldalon vásárlást igazoló AP kódjukat feltöltve vehetnek ré szt a já té kban a 3.
pontban részletezett módon. A jelen Já té kszabá ly felté teleinek megfelelő
Já té kosok kö zö tt a Já té k Szervező je kisorsol 3db 10.000Ft értékű vásárlási
utalvány a WestEndben található Apacs Ezüst és Piercing üzletbe, 1db DRK
Blackie-kötött sapka, 1db DRK Black Waistbag-övtáska , 2db 10.000 Forintos
HUMANIC vásárlási utalvány a WestEndbe található HUMANIC üzletbe, 2db OXO
Bubble Tea törzsvásárlói kártya 20.000Ft értékű kredittel feltöltve és egy Ezüst
ékszer-szettet, cirkónia kövekkel, melynek értéke 24.100.Ft.
1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. (1062
Budapest, Vá ci ú t 3.; a tová bbiakban: Szervező ).
A Já té k lebonyolító ja Springer & Jacoby Kft (1126 Budapest, Orbánhegyi út 5. a
tová bbiakban: Lebonyolító ).
2. A Játék résztvevői
A Já té kban minden olyan, cselekvő ké pessé gé ben nem korlá tozott, 18. é leté vé t
betö ltö tt, magyar á llampolgá rsá gú , termé szetes szemé ly ré szt vehet, aki
magyarorszá gi lakó hellyel rendelkezik (a tová bbiakban: Já té kos).
A Já té kbó l ki vannak zá rva a Szervező , a Lebonyolító , illetve a Já té k
szervezé sé ben vagy lebonyolítá sá ban kö zremű kö dő gazdá lkodó szervezetek,
ü gynö ksé gek tulajdonosai, vezető tisztsé gviselő i, alkalmazottai é s mindezek
kö zeli hozzá tartozó i (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdé s), valamint a Já té k lebonyolítá sá ban
ré szt vevő egyé b kö zvetlen kö zremű kö dő k é s kö zeli hozzá tartozó ik (Ptk. 8:1.§
(1) bekezdé s).
3. A Játékban és a sorsoláson való részvétel feltétele
a. A Já té kban való ré szvé tel felté tele, hogy a Já té kos a Játék időtartama alatt
vásároljon minimum, egy összegen 5.000Ft értékben azon WestEnd City
Centerben meglévő üzletek egyikében, aki szerepel a Nők Lapja Kuponok között.

A vásárlást igazoló blokk-on található AP kódot töltse fel az alábbi weboldalra:
https://westend.hu/cikkek/nok-lapja-nyeremenyjatek
a. Fenti felté teleket nem, vagy hiá nyosan teljesítő Já té kosok pá lyá zata
é rvé nytelen, é s nem vehetnek ré szt a sorsolá son.
b. A nyerés esélyét nem növeli, ha egy Játékos egy üzletben többért vásárol, mint
5.000Ft a játék időtartama alatt.
c. A nyerés esetén a nyeremény átvételének feltétele, hogy a Nyertes bemutassa a
nyereményjáték során kisorsolt AP kódot tartalmazó blokkot/számlát. A
lebonyolító nem kéri és kezeli a számlát birtokló személy adatait és nem kéri
személyazonosságának igazolása, a nyertes AP-kódot tartalmazó számla megléte
elégséges a nyeremény átvételéhez.
4. A Játék időtartama
2019. március 8. 10.00 - 2019. március 10. 24.00
5. A Játék és a sorsolás menete
A sorsolá s idő pontja: 2019. 03. 11.
A sorsolá s helyszíne: 1062 Budapest, Váci út 3.
6. Nyeremények
A Já té kosok kö zö tt a játék Lebonyolítója 10 nyertest sorsol ki, akik az alábbi
nyereményeket kapják:
· 1. nyertes Ezüst ékszer-szettet, cirkónia kövekkel,melynek értéke:24.100.Ft.
· 2. nyertes OXO Bubble Tea törzsvásárlói kártya 20.000Ft értékű kredittel
feltöltve
· 3. nyertes OXO Bubble Tea törzsvásárlói kártya 20.000Ft értékű kredittel
feltöltve
· 4. nyertes 10.000 Forintos HUMANIC vásárlási utalvány
· 5. nyertes 10.000 Forintos HUMANIC vásárlási utalvány

· 6. nyertes 10.000Ft értékű vásárlási utalvány a WestEndben található Apacs
Ezüst és Piercing üzletbe
· 7. nyertes 10.000Ft értékű vásárlási utalvány a WestEndben található Apacs
Ezüst és Piercing üzletbe
· 8. nyertes 10.000Ft értékű vásárlási utalvány a WestEndben található Apacs
Ezüst és Piercing üzletbe
· 9. nyertes 1db DRK Blackie-kötött sapka
· 10. nyertes 1db DRK Black Waistbag-övtáska
A Nyertes a nyereményt a WestEnd City Centeren belül a Ferdinánd téren
található információs pultnál (1062, Budapest, Váci út 1-3.) veheti át, 2019.03.31ig, nyitva tartási időben (péntek-szombat, 10.00 – 20.00), vasárnaponként pedig
a Millenium információs pultnál (1062, Budapest, Váci út 1-3.).
A nyeremények készpénzre nem válthatóak, más személyre átruházni pedig a
nyertes által írt és jóváhagyott meghatalmazással lehetséges.
A nyeremé nyekkel kapcsolatos adó é s illeté kterheket a Szervező viseli, így a
nyertes Já té kosokat a nyeremé nyekkel kapcsolatban nem terheli szemé lyi
jö vedelemadó - fizeté si, illetve illeté kfizeté si kö telezettsé g.
A nyeremé nyek á tvé telé vel é s felhaszná lá sá val ö sszefü ggé sben esetlegesen
felmerü lő egyé b kö ltsé gek é s kiadá sok a nyertes Já té kost terhelik.
A Szervező a nyerteseket elektronikus levél útján é rtesíti a nyertessé gü krő l. A
nyeremé nyek á tvé telé nek mó djá t a Szervező elektronikus levélben egyezteti a
nyertesekkel, melyhez a Já té kos kifejezetten hozzá já rul.
A Szervező minden nyeremé ny eseté ben 1 fő tartalé knyertest is kisorsol.
Amennyiben a nyertes a jelen szabá lyzatban leírt bá rmely felté telnek nem felel
meg, ú gy a Szervező kizá rja a Já té kbó l é s a helyé re a tartalé knyertes lé p.
7. Egyéb rendelkezések
Amennyiben a nyertes Já té kos 3 napon belü l nem vá laszol a Lebonyolító
megkeresé sé re, ú gy elveszíti jogosultsá gá t a nyeremé nyre é s helyé re a

tartalé knyertes kerü l. Amennyiben a Játékos válaszol, de nem jelentkezik a
nyereményért 2019.03.31-ig, úgy a tartaléknyertes szerez jogosultságot a
nyeremény átvételére, akit szintén elektronikus levélben keres meg a
Lebonyolító.
Amennyiben a nyertes cselekvő ké pessé gé ben korlá tozott, ú gy a nyeremé nyé vel
kapcsolatos é rdemi ü gyinté zé sre, valamint a nyeremé nye á tvé telé re csak a
tö rvé nyes ké pviselő jé vel együ tt jogosult.
A Já té kos pá lyá zatá nak hiá nyossá gá é rt/hibá já ért, a nyeremé ny elmaradá sá ért
vagy ké sedelmé ért, valamint a ké zbesíté s sorá n keletkezett ká roké rt a Szervező
é s a szervezé sben ré szt vevő cé gek nem vá llalnak felelő ssé get. A Já té kos
tudomá sul veszi, hogy a Szervező a Já té k sorá n bekö vetkező technikai
problé má ké rt, illetve a rendszer, szerver tú lterheltsé gé bő l eredő leá llá soké rt,
nehé zsé geké rt nem vá llal felelő ssé get.
A Szervező fenntartja a Já té k szabá lyai (Já té kszabá lyzat), mechanizmusa,
nyeremé nyei megvá ltoztatá sá nak jogá t. A Szervező kizá rja felelő ssé gé t a Já té kkal
kapcsolatos bá rmilyen kommuniká ció s anyagban esetlegesen elő forduló
nyomdai hibá ért.
A Szervező jogosult kizá rni Já té kbó l azt a já té kost, aki a já té kban tisztessé gtelen
mó don, a jelen szabá lyzatban foglalt felté telek é s elő írá sok megkerü lé sé vel
pró bá l ré szt venni.
Amennyiben a Já té k sorá n visszaé lé s vagy sportszerű tlen já té k gyanú ja merü l fel,
amely visszaé lé sre adhat lehető sé get, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Já té kot
szü neteltesse, vagy tö rö lje.
Budapest, 2019.02.
WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.

