
Ünnepeld velünk a Mystic Nails 15. születésnapját, és nyerd vissza vásárlásod
értékét!

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Mystic Nails
Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-026084, székhely: 6724 Szeged, Árvíz utca 61.)
mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által " Ünnepeld velünk a Mystic Nails
15. születésnapját, és nyerd vissza vásárlásod értékét! " néven meghirdetett
nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

2. A Nyereményjátékba nevezni a 2022. február 01. 00:00 és 2022. február 28.
00:00 (a „Nyereményjáték időtartama”) között a (https://webshop.mysticnails.hu/ -n
leadott megrendeléssel lehet.

A Nyereményjáték:

A Szervező a vásárlói felé intézett felhívásban (Facebook poszt, cikk, hírlevél)
kihirdeti, hogy abban az esetben, ha a „Nyereményjáték időtartama alatt” br. 30.000
Ft -ot meghaladó, egyösszegű rendelést ad le a Szervező, Mystic Nails Hungary Kft.
webshopján (https://webshop.mysticnails.hu/), akkor részt vehet egy sorsoláson,
mely során 15 db nyertes választanak ki a Szervező munkatársai. A soroslás
véletlenszerű és dokumentált, időpontja: 2022.03.02.

Azon Játékos, akinek neve a kisorsolásra kerül, az általa korábban leadott rendelés
értékének megfelelő vásárlási kupont nyer, amelyet a webshopon vásárolhat le. A
Játékos nyereményét a Szervező webshopján (https://webshop.mysticnails.hu/)
leadott következő rendelésénél -egy összegben – válthatja be legkésőbb
2022.05.31-ig. A kuponkódot e-mailen fogja megkapni, abban az esetben, ha ezen
elérhetőséget korábban a Szervező részére eljuttatta. A Játékos magára nézve
kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot. Egy vásárló többször is nevezhet a játékba,
abban az esetben, ha játékszabályzatot betartja.

A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Szervező kezelje. A fent
említett beleegyezés a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat
elfogadásával következik be. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Mystic
Nail Hungary Kft. webshopján ((https://webshop.mysticnails.hu/) publikált
bejegyzésben érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles
tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről; a Szervező a tájékozódás
elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

3. A Nyereményjáték időtartamán kívül leadott rendelés a Nyereményjátékban nem
vesz részt.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebshop.mysticnails.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR06eIfgVYmFqO3fsGa3jbZw2TIdKAkxxmCkDMStEUrsRwC776HsP_25vRY&h=AT2e2Pgo6Cef_GFyy-vu0krf0w4Fi7pHv94IoWs064nt5i4SqZYbAlV8-BwHDqrIh77EWvt-ZK_KJeIieijP0_K3zFKZj7lWXd4aYZI0gAIgYAtq-CnUU5iI5aXPEx5C-UQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebshop.mysticnails.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR06eIfgVYmFqO3fsGa3jbZw2TIdKAkxxmCkDMStEUrsRwC776HsP_25vRY&h=AT2e2Pgo6Cef_GFyy-vu0krf0w4Fi7pHv94IoWs064nt5i4SqZYbAlV8-BwHDqrIh77EWvt-ZK_KJeIieijP0_K3zFKZj7lWXd4aYZI0gAIgYAtq-CnUU5iI5aXPEx5C-UQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebshop.mysticnails.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2j8l4qmNL7UZf-ysFtMDBlD7tzjhhaMHN4lC8tkT3j53e-gj4wRnLjyWE&h=AT0uvEFg7lu7v6lfEuxVOFlmhjHfDmrDgnjrg0i_gGkM7mXD_zd5WiXXcV2lzKjChXRCVIBp-n5mbe3kz4itK9bz9Fi8BpcP2Phpw4MJd0iTx2NIr8pznkTbzzUs_KSBrY4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebshop.mysticnails.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2j8l4qmNL7UZf-ysFtMDBlD7tzjhhaMHN4lC8tkT3j53e-gj4wRnLjyWE&h=AT0uvEFg7lu7v6lfEuxVOFlmhjHfDmrDgnjrg0i_gGkM7mXD_zd5WiXXcV2lzKjChXRCVIBp-n5mbe3kz4itK9bz9Fi8BpcP2Phpw4MJd0iTx2NIr8pznkTbzzUs_KSBrY4


4. A Nyereményjáték nyereményeit a Mystic Nails Hungary Kft. ajánlotta fel, amelyek
az alábbiak: a nyertes a kisorsolt vásárlásának értékével megegyező értékű ajándék
kupon.

A Nyereménysorsolás időpontja: 2022.03.02.

5. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti, Magyarországi lévő
lakcímmel rendelkező természetes személy.

6. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A Nyertest
adófizetés kötelezettsége nem terheli.

7. A Szervező a nyertesekkel az eredményt e-mailben közli, majd a Mystic Nails
Magyarország Facebook oldalán a bejegyzés alatti komment szekcióban is közli,
majd felkéri a nyertes Játékosokat, hogy privát üzenetben egyeztessenek a
Nyeremény átvételével kapcsolatban.  Abban az esetben, ha a Nyertes 5 (öt) naptári
napon belül vagy egyáltalán nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, nyereményét
beváltani nem tudja.

8. A Szervező a Nyereményjáték hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték
vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott,
továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha
a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó
weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának
vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli
módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők
lesznek a Szervező Facebook oldalán.

10. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

11. A Szervezőt és ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és/vagy
képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Játékos kommentjének elvesztéséért,
amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza,
illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy
túlterheltsége folytán a Játékos kommentje a határidő lejártát követően érkezik meg.

12. Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a
Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi
feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a



Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár
el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

13. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban
feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Játékos által végzett tevékenységet,
amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt,
más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a
Mystic Nails Hungary Kft. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti,
továbbá Mystic Nails Hungary Kft. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali
hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a
hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges
jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a
jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.

14. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás: A Nyereményjátékkal kapcsolatos
adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz Mystic Nails Hungary Kft.) minősül
adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos
jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az
adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen
Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

15. A Nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem
szponzorálja vagy támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során
átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja
meg. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or
associated with Facebook.

Szeged, 2022. február 01.

Mystic Nails Hungary Kft.


