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A „20 éves a SHOX” nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. Szervező és Lebonyolító 
A „20 éves a SHOX” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a SHOX Kft. 
(a továbbiakban: Szervező, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.)
A fent említett Játék szervezésében egyéb weboldalak és cégek tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, 
így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. 

2. Részvételi feltételek 
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Játékos), 
ha részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, továbbá megfelel a játékmechanizmus egyéb feltételeinek, mely 
szerint: 
- rendelkezik SHOX törzsvásárlói kártyával 
- egy összegben minimum 20 000 Ft értékben vásárol személyesen
- vásárlását követően regisztrál a www.shox.hu/20 weboldalon
A Játékos nevezésével elfogadja a jelen Játékszabályzat valamennyi rendelkezését. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, 
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a 
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 
a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. 
pontja szerinti közeli hozzátartozói*, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és 
azok közeli hozzátartozói, illetve bárki, aki a SHOX Kft.-vel bármilyen üzleti kapcsolatban van, illetve azok hozzátartozói. 
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhet az a Játékos, akik hiányos vagy valótlan adatokkal 
regisztrál. 
A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevő vagy Játékos köteles megtéríteni minden 
olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okozott. 
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A kizárás fentieken kívüli 
egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 6. pontja részletezi. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 
Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A Játék időtartama 
A Játék 2018.04.16-tól 2018.10.31-ig tart.

4. A Játék menete 
A Játékban az a Játékos vehet részt, aki 2018.04.16. és 2018.10.31. között legalább 1 alkalommal 20 000 Ft vagy 
afeletti összegben vásárol személyesen valamely megjelölt SHOX üzletben (SHOX Budapest, SHOX Kecskemét, SHOX 
Székesfehérvár, SHOX Miskolc, SHOX Szeged) és regisztrál a nyereményjátékra a www.shox.hu/20 weboldalon.

SHOX MOTOROS ÁRUHÁZ                     
1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Telefon: 06 1 430 1035

SHOX Miskolc
3508 Miskolc, Csabavezér út 25-27.
Telefon: 06 46 990 466
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SHOX Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 59.
Telefon: 06 22 302 726

SHOX Szeged
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52.
Telefon: 06 62 814 509

SHOX Kecskemét
6000 Kecskemét, Mária hegy 422. (navigációval érkezőknek: Budai út 177.)
Telefon: 06 76 504 599

Szervező a Játékosok közül minden hónapban havi nyertest sorsol, illetve a Játék időtartamának lejárta után egy Játékost 
sorsol ki, aki az 5. pont szerinti motorkerékpár nyertese lesz. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében – abban 
az esetben léphetnek a nyertesként kisorsolt Játékos helyébe, amennyiben a nyertes Játékossal a jelen Játékszabályzat 
szerinti időtartamon belül nem sikerül a kapcsolatot felvenni illetve Pályázata a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése 
alapján kizárásra kerül. Egy személy csak valós személyes adatokkal jogosult játszani a Játék teljes időtartama alatt. 
Egy személy a játék teljes időtartama alatt több, de naponta maximum egy alkalommal nevezhet. A Szervező jogosult a 
beérkezett regisztrációk felülvizsgálatára, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. pontjában és a 4. pontban 
meghatározott feltételeknek. Az e feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem 
vehetnek részt. A Játékos adatainak hiányosságáért, hibájáért, késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem 
vállal. 

5. Nyeremény
A játék lezárta után a Szervező 30 napon belül nyertes hirdet.
A nyeremények:
• egy darab youngtimer motorkerékpár
• havonta 1 db (összesen 6 db) motoros ruházati termék (az adott hónapban regisztrált jelentkezők közül kerül

kisorsolásra)
• havonta 4 db (összesen 24 db) motoros ajándék vegyesen (bögre, kulcstartó, póló, táska vegyesen, előre nem

meghatározott sorrendben, az adott hónapban regisztrált jelentkezők közül kerül kisorsolásra)

A sorsolás módja: 
Online sorsolás a random.org online sorsoló program segítségével történik, a lezárt hónapot követő következő hónap 
első hetében. A fődíj kisorsolására 2018.11.8-án (csütörtök) kerül sor.

6. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele
A nyertesek nevét a sorsolás után legkésőbb 5 napon belül közzétesszük a SHOX Kft.
Facebook (www.facebook.com/shox.hu) és web (www.shox.hu) oldalán.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• a Szervező megkeresésére (e-mail-ben vagy telefonon) 5 munkanapon belül nem válaszol;
• alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan

előnyre tegyen szert;
• alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
• jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A Szervező a nyertest 5 munkanapon belül értesíti külön e-mailben a nyeremények átvételének részleteiről. 
A nyereményeket a Szervező személyes átvétel útján juttatja el a nyertesnek, e-mailben egyeztetve vele az átvétel 
részleteit.
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A nyertes Játékos a nyertesként történő közzétételének napjától számított 30 napon belül jogosult és egyben köteles 
együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos 
nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező 
terhére nem róható fel. 
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a 
nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti, helyébe a soron következő tartaléknyertes 
lép. 
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes az átvételkor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa 
és lakcímkártyája segítségével. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud kezelni. A nyeremény 
készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. A 
motorkerékpár átírási költsége a nyertest terheli.

7. Adatkezelés 
Az adatkezelés a Játékra történő önkéntes jelentkezésen és hozzájáruláson alapul. Azok, akik a Játékban részt vesznek, 
tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő 2. pont szerint rendelkezésre 
bocsátott személyes adataikat kezelje, megőrizze, azokat saját marketing tevékenységre felhasználja, de harmadik 
félnek ki nem adhatja. 
A személyes adatokból nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag 
a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a 
Játékszabályzat minden rendelkezését. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A 
Játékos által megadott 2. pont szerinti személyes adatok kezelője a Szervező (SHOX Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 
89-93). 
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje 
azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: info@shox.hu. Amennyiben azonban az adattörlési/
zárolási kérelem a Játék időtartama alatt történik, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban megszerezhető 
Nyeremény átvételére való jogosultsága elvész. 

8. Felelősségi szabályok 
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a vállalatirányítási rendszerüket vagy az azt működtető szervert ért külső, ún. 
SQL támadások estére. 

9. Egyéb szabályok 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor 
módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel 
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Budapest, 2018
SHOX Kft. Szervező


