
2022. március hónapban indított „MANDINER TAVASZVÁRÓ”
elnevezésű akció részvételi- és akciószabályzata

a Mandiner hetilap előfizetőinek

1. Az akció szervezője

Az  akció  (a  továbbiakban:  „Akció”)  szervezője  és  lebonyolítója  a  Mediaworks  Hungary  Zrt.
(székhely: 1082 Budapest,  Üllői út 48.,  Cégjegyzékszáma: 01-10-047955, képviseli:  Kálmán Erika
elnök-vezérigazgató), a továbbiakban: Szervező. 

2. Az Akcióban részt vevő személyek 

Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), aki az akció időtartama alatt előfizet
a Mandiner hetilapra 1 évre. 
Az akcióban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó
más  gazdasági  társaságok,  illetve  az  akció  szervezésében  vagy  lebonyolításában  közreműködő
ügynökségek,  ezek tulajdonosai,  vezető tisztségviselői,  alkalmazottai  és mindezen személyeknek a
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

3. Előfizetői csomagajánlatok 

Az  akcióban  részt  vevő  személynek  minősülnek,  akik  az  akció  időtartama  alatt  előfizetnek  a
nyomtatott és digitális Mandiner hetilapra. 

Előfizetési csomagajánlatok

• Negyed éves  nyomtatott  és  digitális  Mandiner  előfizetés:  minden előfizető egy Választási
Különszámot kap az előfizetés mellé, kuponkód: probaljaki 

• Fél  éves  nyomtatott  és  digitális  Mandiner  előfizetés:  30%  -os  kedvezményt  kapnak  az
előfizetők kuponkód: feleves 

• 1 éves nyomtatott és digitális Mandiner előfizetés: az első 20 előfizető páros belépőt kap a
Cziffra György emlékév gálakoncertjére 2022.április 26-ára (kód: zene) 

• 1  éves  nyomtatott  és  digitális  Mandiner  előfizetés:  az  első  120  előfizető  Anthon  Berg
díszdobozos praliné válogatást kap (kód: edesseg) 

• 1  éves  nyomtatott  és  digitális  Mandiner  előfizetés:  Kedvezményesen  vásárolhatnak  az
előfizetők 6 hónapos Lakáskultúra előfizetést (33.090 forint helyett a csomagajánlat az akció
időtartama alatt 23.160 forint) kuponkód: lapcsomag

4. Az akció időtartama
Az akció  2022.  március  01.  napján  00:01  órakor  kezdődik  és  2022.  április  15.  napján  00:00-kor
fejeződik be. 

5. Az akció meghirdetésének módja

Az akció a Szervező a következő napilapokban hirdeti meg: Mandiner hetilap, Mandiner.hu

6. Az akció menete 

6.1. Részvétel 
Az akció során a Szervező, azokat az olvasókat jutalmazza, akik az akció időtartama alatt előfizetnek a
nyomtatott  és  digitális  Mandiner  hetilapra.  Az  akciót  a  Szervező  a  Mediaworks  Hungary  Zrt.



gondozásában megjelenő Mandiner hetilapban és a mandienr.hu oldalán hirdeti meg. Az akció során
az olvasók a különböző kuponkódok alapján kedvezményesen tudják megvásárolni a lapot. 
A lapcsomag, edesseg, feleves kóddal 30 % kedvezményt, a probaljaki kóddal 10%-os kedvezményt, a
zenekóddal pedig 20%-os kedvezményt tudnak érvényesíteni az olvasók. 

6.2. Az előfizetők értesítése

A Résztvevő köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

A Választási Különszámot, illetve a koncertjegyeket (20 db) a Szervező 10 napon belül küldi ki a
nyertesek címére. A többi ajándék eljuttatására 45 nap áll a Szervező rendelkezésére. 

Szervező  a  nyereményeket  a  megjelölt  címen  adja  át  a  Nyerteseknek  A  Nyertes  az  Átvételi
elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más
járulékfizetési  kötelezettséget  a  Szervező  viseli.  A  nyertes  Résztvevő  tudomásul  veszi,  hogy
személyének  azonosításához  és  ellenőrzéséhez  a  Szervező  kötelezheti  a  személyazonosságának
igazolására.

Abban  az  esetben,  ha  a  nyereményt  a  Nyertes  bármely  okból  kifolyólag  átvenni  nem  tudja,  a
nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak
csak abban az esetben adhatja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazását a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita
esetén  a  Szervező  felelősségét  kizárja.  A  nyertes  tudomásul  veszi,  hogy  abban  az  esetben,  ha
meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását
követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti. 

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 

6.4. Kizárás az akcióból

A Résztvevőt a Szervező kizárja az akcióból, ha:
 az Akcióra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
 jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

7. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18.
év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből,
egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4. pontban megjelölt határidő (akció vége) előtt a szabályzatot
módosítja,  az  akciót  felfüggeszti,  szünetelti,  megszünteti,  megtiltja,  az  eredményhirdetést  törli,
elhalasztja  vis  maior  vagy  egyéb  olyan  esetekben,  amikor  a  Szervezőn  kívül  álló  okok  miatt
lehetetlenné  válik  a  nyereményakció  jogszabályoknak  megfelelő,  visszaélésektől  mentes
lebonyolítása. 

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen akció meghirdetését
követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a



Szervező  nem  láthatta  előre,  illetve  nem  kerülhette  el  semmilyen  ésszerű  intézkedéssel.  Ezen
rendkívüli  események körébe tartoznak például  az árvíz,  a tűz,  a földrengés,  vagy más természeti
csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a
karantén,  illetve  bármely  egyéb  járványügyi-vagy  közegészségügyi  korlátozás  vagy  intézkedés  és
bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény. 

A  Résztvevő  tudomásul  veszi,  hogy  a  Szervezőt  a  szabályzat  módosításából,  a  akció
felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből,
elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő
kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést. 

A  Résztvevő  tudomásul  veszi,  hogy  a  Szervező  mentesül  a  jelen  szabályzat  alapján  őt  terhelő
kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben
azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok
miatt  lehetetlenné  válik  a  nyereményakció  jogszabályoknak  megfelelő,  visszaélésektől  mentes
lebonyolítása.

9. Adatvédelem és adatkezelés 
A  Mediaworks  Hungary  Zrt.   kiemelten  fontosnak  tartja  az  Akcióban  részt  vevő  természetes
személyek,  mint  adatkezeléssel  érintettek  információs  önrendelkezési  joga  tiszteletben  tartását,
továbbá  személyes  adataik  védelmét.   A  Szervező  Adatvédelmi  Tájékoztatója  a
www.mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el. 

10. Kapcsolat 

A akciókal kapcsolatban érdeklődni a +36/1/ 999-4760-as telefonszámon, munkanapokon 8-17 óráig
lehet. 

11. Vegyes rendelkezések 
A Résztvevő az akcióban való részvétellel elismeri,  hogy teljeskörűen megismerte az Adatvédelmi
tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a
www.mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el. 

A Résztvevő a szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen
szabályzatban  rögzített  Részvételi  Feltételeket  és  azokat  feltétel  nélkül  elfogadta.  Amennyiben  a
Résztvevő  a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, az
Akcióból  kizárásra  kerül.  A  szabályzatot  a  Szervező  a  mandiner.hu/jatekszabalyzat  oldalon  teszi
közzé. Szervező az Akció teljes időtartama alatt biztosítja a szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos
elérhetőségét.  Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Akcióban való részvétel önkéntes. 

A  Nyertesek  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  Szervező  a  nevüket  a  Mandiner  Facebook  oldalán
megjelenítse.  

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. 
A  Résztvevő  a  Akcióval,  a  jelen  Szabályzattal,  illetve  annak értelmezésével  kapcsolatos  bármely
kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. 

A Akciószabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak. 

Kelt: Budapest, 2022.02.25.


