„Valóra váltja a kívánságaimat. Ez az én Alleem”
Allee karácsonyi kampány kívánságcsillag nyereményjátéka
Nyereményjáték szabályzat
A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) a résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek
részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos
játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője az Allee Center KH. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika
u. 8-10.) (a továbbiakban: „Szervező”)
A Játék lebonyolítója a MulS Hungary Management KH. (székhely: 1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10.) (a továbbiakban „Lebonyolító”).

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét
betöltöZ, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama
alaZ az Allee bevásárlóközpont bármely üzletében, egy alkalommal 10 000 Ft (\zezer forint) feleZ
vásárol és a bevásárlóközpont weboldalán kialakítoZ online regisztrációs felületen megadja nevét,
email címét, továbbá pontosan feltünteS a vásárlást igazoló blokk AP kódját vagy a vásárlásról kiállítoZ,
a játékos nevére szóló számla sorszámát, továbbá a vásárlás dátumát és időpontját, a vásárlás összegét
és az üzletet, ahol a vásárlás történt. Az összeget egy vásárlással kell elérni, azaz a vásárlási összeget
egy blokkal vagy a Játékos nevére szóló számlával kell igazolni. A regisztráció után ki kell választani a
megadoZ 10 kívánság közül egyet.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában
közvetlenül részt vevő cégek, valamint az Allee bevásárlóközpont üzlethelyiségeinek bérlői, a bérlő
cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető Ssztségviselői, alkalmazoZai, illetve a
bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1)
bekezdés 2. pontja szerinS) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2020. november 15. - december 31. tart.

4. A nyereményjátékban résztvevő üzletek
Az Allee Bevásárlóközpont összes üzlete részt vesz olyan módon, hogy a Játékost a Játékban való
részvételi jogosultság bármelyik üzletben történő vásárlás esetén megilleS.

5. A nyereményjáték menete
A Játékosok az www.allee.hu weboldalon lévő regisztrációs felületen jelentkezhetnek a Játékba. A
jelentkezés a regisztrációs adatlap („online nyereményszelvény”) kitöltésével történik. Regisztrálni csak
a kampány időszakában történő vásárlást igazoló blokkal, illetve a Játékos nevére szóló számlával
lehetséges.

A Játékos az Allee weboldalán kialakítoZ regisztrációs felületen megadja nevét, email címét, továbbá
pontosan feltünteS a vásárlást igazoló blokk AP kódját vagy a Játékos nevére szóló számla sorszámát, a
vásárlás dátumát, a vásárlás összegét és az üzletet, ahol a vásárlás történt és választ a megadoZ 10
kívánság közül egyet. Az online regisztrációs felület 2020. november 15. 00:00:01-től 2020. december
31. 23:59:59-ig érhető el.
A vásárlást igazoló blokkot/a Játékos nevére szóló számlát a Játékosnak meg kell őriznie, mert a
nyeremény kizárólag a nyertes jelentkezési lapon megadoZ AP kódot vagy számla számát és vásárlási
dátumot, időpontot tartalmazó eredeS blokk/számla bemutatása ellenében adható ki.
Egy Játékos – több vásárlás esetén – több alkalommal is jelentkezhet a Játékba, ezzel növelve nyerési
esélyét, azzal, hogy a blokkok/számlák kapcsán feltöltöZ adatoknak különbözőeknek kell lenniük, azaz
nem lehet egy percen belül, ugyanabban az üzletben, ugyanolyan összegű vásárlás blokkját feltölteni.
Az ilyen feltöltések törlésre kerülnek, a Játékban nem vesznek részt.
A sorsolásra 2021. január 4-jén 13.00 órakor kerül sor véletlenszám generátor segítségével, helyszíne a
Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor – sorrendben – minden nyeremény esetében 3-3 tartaléknyertes
is kihúzásra kerül. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes Játékost a Lebonyolító e-mailben értesíS és nevét az Allee weboldalán közzéteszi.
A nyertes Játékos a nyereményéért a jelentkezéskor megadoZ személyes adatai igazolására alkalmas
személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vásárlást igazoló blokk (a Játékos nevére szóló számla)
bemutatásával, legkésőbb 2021. január 19-ig jelentkezhet a Lebonyolító irodájában (1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 8-10. III. emelet). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból
meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenS határidőig nem igazolja jogosultságát az iratai és a nyertes
blokk (számla) bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíS jogosultságát a nyereményre és helyébe a
következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számítoZ 15
nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenS határidőn belül tudja biztosítani, az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

6. Nyeremények:
1. Tiéd a mozink! – 50 fő részére különterem, ahol a barátokkal közösen egy szabadon választoZ ﬁlmet
néznek meg együZ a Cinema City Allee mindig aktuális, normál 2D-s ﬁlmkínálatából. A kiválasztoZ
dátum előZ legkésőbb 2 héZel szükséges foglalni a különtermet. A foglalások beérkezési sorrendben
kerülnek felvételre kizárólag hétköznapi munkanapokra (ezen belül pedig mindig az aktuális
nyitvatartási időn belül). Az ajánlat tartalmaz még 50 db nagy Nachos ajánlatra beváltható kupont. A
nyeremény beváltható 2021. március 31-ig.
2. Egy könyvespolcnyi olvasnivaló – 300 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya, mely az Allee Libri és JYSK
üzletében váltható be. A beváltóhelyek az Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek feltüntetésre, a
beváltóhelyek száma a sorsolásig, ill. a beváltásig változhat, a változással összefüggésben a Szervező és
a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
3. Álomgardrób Lakatos Márkkal – Lakatos Márk s\lustanácsokkal segít Neked és kísérődnek az új
ruhatáratok összeállításában, és ehhez még egy-egy 100 000 Ft-os Allee Ajándékkártya is a Tiétek! A
nyeremény beváltható 2021. március 31-ig, előre egyezteteZ időpontban 1 alkalommal páros
tanácsadás 4 órában. A beváltóhelyek az Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek feltüntetésre, a
beváltóhelyek száma a sorsolásig, ill. a beváltásig változhat, a változással összefüggésben a Szervező és
a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
4. Fél év ﬁZség, személyi edzővel – Fél évre szóló All-In bérletet és 3+1 alkalmas személyi edzés 2 fő
részére az Allee Life1 edzőtermébe! A nyeremény beváltható 2021. március 31-ig. Ráadásként egy
50 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya is jár, mely az Intersportban, BioTechUSA-ben, és Fit Lifestyle-ban
váltható be. A beváltóhelyek az Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek feltüntetésre, a
beváltóhelyek száma a sorsolásig, ill. a beváltásig változhat, a változással összefüggésben a Szervező és
a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Szépség ünnepe – 300 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya, mely az Allee drogériáiban és
szépségápolási üzleteiben váltható be. A beváltóhelyek az Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek
feltüntetésre, a beváltóhelyek száma a sorsolásig, ill. a beváltásig változhat, a változással
összefüggésben a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
6. Giga shopping az Intersparban – 300 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya, mely az Allee Interspar
üzletében váltható be. A beváltóhelyek az Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek feltüntetésre, a
beváltóhelyek száma a sorsolásig, ill. a beváltásig változhat, a változással összefüggésben a Szervező és
a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
7. Desszert mennyország – 200 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya, mely az Allee ételudvarának azon
üzleteiben váltható be, ahol desszert kapható és Allee Ajándékkártya elfogadóhely. A beváltóhelyek az
Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek feltüntetésre, a beváltóhelyek száma a sorsolásig, ill. a
beváltásig változhat, a változással összefüggésben a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget
nem vállal.
8. Kívánj bármit! – 100 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya.
9. Az Allee 50 íze – 300 000 Ft értékű Allee Ajándékkártya, mely az Allee ételudvarában használható fel.
A beváltóhelyek az Allee Ajándékkártya egyedi tokján kerülnek feltüntetésre, a beváltóhelyek száma a
sorsolásig, ill. a beváltásig változhat, a változással összefüggésben a Szervező és a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.
10. VIP parkolás 1 évre – egy éven keresztül ingyenes parkolást biztosítunk 1 autó részére az Allee
parkolójában. A nyereményhez dedikált parkolóhely nem tartozik.
Azon nyeremények esetében, amelyek beválthatósága végdátumhoz kötöZ, a Szervező fenntartja a jogot, hogy
a beválthatóság végdátumát a COVID-19 humánjárványhelyzetre tekinteZel megváltoztassa. A megváltoztatás
joga a Szervezőt a nyeremények nyertesek részére történő átadását követően is megilleS.
7. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megﬁzetését, és a nyertes
Játékosok értesítésének költségét.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás
költsége) a nyertes Játékost terhelik.

8. Információ a Játékról
A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Allee Bevásárlóközpont infopontjánál, illetve az Allee
bevásárlóközpont weboldalán: a www.allee.hu weboldalon.
A Szervező a Játék ideje alaZ az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: info@allee.hu

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen kifogás tekintetében kizárja felelősségét.
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy
mégis részt veZ a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadoZ
nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheS.
A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alaZ értesíthető
nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési
igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezeZ késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informaSkai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így
különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek
ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.allee.hu weboldalon, illetve az Allee bevásárlóközpont
infopontjánál értesülhetnek.
Budapest, 2020. november 15.

Allee Center KH.
Szervező

