“Vásárolj online Mastercard-dal és kapsz egy 5000 Ft értékű kupont!” elnevezésű Promóció

1. A Promóció szervezője
A “Vásárolj online Mastercard-dal és kapsz egy 5000 Ft értékű kupont!” Promóció (továbbiakban:
„Promóció”) szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
továbbiakban: „Szervező”).

2. A Promóció leírása
Azok a Felhasználók (lsd: 7. pont), akik a Promóció ideje alatt (lsd: 6. pont) a Telekom weboldalán
(https://www.telekom.hu/lakossagi) keresztül 2016.12.01. és 2017.01.10. között Domino
előfizetéssel vásárolnak mobilkészüléket bankkártyás fizetést választva, továbbá ilyen típusú
vásárlásaik során Mastercard vagy Maestro bankkártyát használak, automatikusan jelentkeznek a
Promócióban való részvételre. Minden olyan Felhasználó, aki megfelel a feltételeknek, egy 5000 Ft
értékű online kupont kap (lsd: 3. pont), melyet kizárólag a https://www.telekom.hu/shop/tartozekok
weboldalon található tartozékokra válthat be.
2.1 A Promócióban történő részvétel:
A Promócióban való részvételhez külön regisztráció nem szükséges. A részvétel automatikus, ha a
Felhasználó a Telekom weboldalán (https://www.telekom.hu/lakossagi) keresztül 2016.12.01. és
2017.01.10. között Domino előfizetéssel mobilkészüléket vásárol bankkártyás fizetést választva,
továbbá ilyen típusú vásárlásaik során Mastercard vagy Maestro bankkártyát használak. A
Promócióban való részvételnek nem előfeltétele már meglévő előfizetői szerződés. A Promóció
időtartama alatt több alkalommal történő bankkártyás vásárlás esetén egy felhasználó csupán egy
alkalommal kap kupont a Promócióban. A kuponra való jogosultság feltétele, hogy a Felhasználó
átvegye a megrendelt terméket.
2.2 Nyertes kiválasztása:
A Promóció lezárását követően minden egyes felhasználó, aki a Telekom weboldalán
(https://www.telekom.hu/lakossagi) keresztül Mastercard vagy Maestro típusú bankkártyával
vásárolt mobil készüléket Domino előfizetéssel, jogosulttá válik a kuponra. Szervező a kuponra
jogosultakat a Promóció kezdetétől, illetve a vásárlástól számított egy héten belül az általuk
megadott elérhetőségen (e-mail címen) keresztül értesíti.
2.3 A Promóció helye
A Promóció a Telekom alkalmazás Kapcsolat Program menüjének Nyereményjátékok
almenüjében érhető el, továbbá az alábbi weboldalon: www.telekom.hu/mastercard

3. Nyeremény és annak beváltása
Minden olyan Felhasználó, aki megfelel a feltételeknek, egy 5000 Ft értékű online kupont kap,
melyet kizárólag tartozékokra válthat be a https://www.telekom.hu/shop/tartozekok weboldalon. A
kupon kizárólag azon vásárlásokhoz használható fel, amelyeknél a fizetés egyösszegben történik,
így tehát a kupon részletfizetéses konstrukcióban nem használható fel. Amennyiben a kupon
értéke meghaladja a megvásárolt tartozék értékét, azt a Szervező nem téríti meg a
Felhasználónak. Egy kupont egy vásárláshoz lehet felhasználni, és akciós termékek
megvásárlására nem használható fel.
A kupon beváltására 2017. december 1. napjától 2017. április 10. napjáig van lehetőség.

4. A nyeremény adózása
A nyeremény a juttatás időpontjában hatályos Szja törvény szerint adózik. Miután a
játékszabályzat szerinti nyeremény/kupon juttatása új vásárláshoz kapcsolódik, így adómentes
üzletpolitikai célú nyereményként nem adóköteles.

5. A nyertesek értesítése
A Promóció lezárását követően minden egyes felhasználó, aki a Telekom weboldalán
(https://www.telekom.hu/lakossagi) keresztül Mastercard vagy Maestro típusú bankkártyával
vásárolt Domino előfizetéssel mobilkészüléket, jogosulttá válik a kuponra. Szervező a kuponra
jogosultakat a Promóció kezdetétől, illetve a vásárlástól egy héten belül az általuk megadott
elérhetőségen (e-mail címen) keresztül értesíti.
A kuponokkal kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a kupon felajánlója viseli, ezzel
kapcsolatos adóteher a Felhasználót nem terheli.

6. A Promóció időtartama
A Promóció 2016. december 1-én 00:01-kor indul és 2017. január 10-én 23:59:59-kor zárul.

7. A Promócióban történő részvétel személyi feltételei
A Promócióban az vehet részt, aki az alább felsorolt feltételeknek együttesen megfelel
(továbbiakban: „Felhasználó”):
 18. évét betöltött, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár
 a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és maradéktalanul betartja;
 A Telekom weboldalán keresztül, Domino előfizetéssel mobilkészüléket Mastercard vagy
Maestro bankkártya típussal történő vásárlás egyúttal jelen játékszabályzat teljes körű
elfogadásának minősül. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, valamint ezek
értékesítési partnereinek, leányvállalatainak és reklámügynökségeinek alkalmazottai,

tulajdonosai, vezetői, vagy azok közeli hozzátartozói.

8. Adatvédelem
A Résztvevők által megadott adatok a nyeremények átadását is szolgálják, valamint a személyi
azonosítást segítik elő. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50333/2012.
A kezelt személyes adatok köre:
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a
Felhasználónak arra, hogy jelezze, ha nem kíván részt venni a Promócióban, továbbá hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi
címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom
üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). Ezen kívül a
Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Felhasználó
bírósághoz fordulhat.
Szervező által kezelt személyes adatok: név, születési hely, születési dátum, anyja neve, e-mail
cím, állandó lakcím, telefonszám, MT azonosító, fizetési mód, bankkártya típus.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. Általános rendelkezések
Szervező kizárja a Felhasználó személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő
minden felelősségét. Felhasználók a Promócióban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a
Szervező nem vizsgálja az adatok hitelességét és valódiságát. Amennyiben a Szervező okkal azt
feltételezi, hogy bármely Felhasználó a Promóció lefolyását bármilyen módon manipulálja,
rosszhiszeműen jár el, a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy
azoknak nem felel meg, akkor a Szervező az ilyen Felhasználót azonnali hatállyal kizárja a
Promócióból. A kizárt Felhasználó a Promócióban a továbbiakban nem vehet részt. Ezen
túlmenően a Felhasználó kizárásra kerül a Szervező által szervezett jövőbeni alkalmazásból/
Promócióból / játékból a kizárástól számított 3 éves időszakra.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. Promócióos
tudomásul veszi, hogy amennyiben a Promóció időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Promóció szervezéséhez illetve
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait
továbbra is kezelheti.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Promóciót egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a
Promóció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést

megelőzően a Szervező közzéteszi a Telekom alkalmazáson keresztül. A Felhasználó felelőssége,
hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
A Promóció alapjául szolgáló adatlistát a Szervező a kezelés céljának megszűnését követően
megsemmisíti.
A Promócióval kapcsolatos egyéb információk: www.telekom.hu/mastercard

Budapest, 2016. december 1.
Magyar Telekom Nyrt.
Szervező

