RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A MinDig TV Extra - MinDigNyer Hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata – az
időközbeni változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2016. november 15.-től hatályos
szöveg

1. A program szervezője
Az MinDig TV Extra - MinDigNyer Hűségprogram (a továbbiakban: "Program")
szervezője az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.;
cégjegyzékszám: 01-10-042190; adószám: 10834730-2-44; a továbbiakban:
"Szervező"). A Programhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Programhoz
kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely:
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi. Adatfeldolgozást végez a GBaRT
Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16., cégjegyzékszám: 0109-917297; adószám: 14733655-2-41) és az EcoSoftWare Kft. (székhely: 1115
Budapest, Tétényi út 11., cégjegyzékszám: 01-09-898513 adószám: 14317536-2-43) is.
2. A Programban résztvevő személyek
2.1. A Programban részt vehet minden 18. életévét betöltött, a magyar állam által
kiadott, személyi azonosításra alkalmas irattal rendelkező, a 2.2. pontban
meghatározott személyi körbe nem tartozó természetes személy (a továbbiakban:
"Résztvevő"), aki a Program időtartama alatt elektronikusan regisztrál a
www.mindignyer.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) és megadja
érvényes, élő MinDig TV Extra előfizetéséhez tartozó kártyájának egyedi kódját.
2.2. A Programban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Program
szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek,
ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
2.3. A Programban azon ügyfelek vehetnek részt, akiknek a szolgáltatása aktív és nincs
korlátozva (díjtartozás miatt). A szolgáltatás újraaktiválását vagy a tartozás
kiegyenlítését követően ügyfél ismételten bekerül a programban résztvevők
adatbázisába.
3. A Programban résztvevő szolgáltatások
A programban való részvétel feltétele aktív MinDig TV Extra kártya regisztrálása a
Honlapon. A MinDig TV Extra kártyát a kártya sorszámával szükséges regisztrálni,
melynek formátuma: XXX XXXX XXXX-X, ahol az X bármely tetszőleges egyjegyű szám
lehet.
4. A Program időtartama és a Program meghosszabbított időtartama
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A Program 2016. február 1- jén 14 óra 00 perctől 2016. december 31-én 23 óra 59
percig tart. A Programot Szervező folytatólagosan egy évvel meghosszabbítja, 2017.
december 31-én 23 óra 59 percig tart.1
5. A Program menete
5.1. A programban való részvétel feltételei a következők:
A Programban való részvételhez regisztrálni kell a Honlapon a "Regisztráció" címszó
alatt. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a Résztvevő személyes
adatait (teljes név, nem, születési dátum, e-mail cím, lakcím, telefonszám), majd ki kell
pipálni az adott mezőt, mellyel a Résztvevő elfogadja jelen Részvételi Feltételekben
rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A
regisztráció megerősítése után Résztvevőnek meg kell adnia az aktivált MinDig TV
Extra kártya egyedi sorszámát, melyet a rendszer érvényesít, és Résztvevő ezt
követően válik aktív taggá.
Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli, a Programban az aktív MinDig TV Extra előfizetéséhez tartozó adatokat kell
megadnia.
A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által regisztrált
e-mail cím megadásával. Amennyiben Résztvevő nem saját maga által regisztrált e-mail
címet vesz igénybe, a Program kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A
bárki által regisztrált e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
Résztvevőnek a sikeres Regisztráció után a Honlapon a megadott technikai instrukciók
figyelembevételével fel kell tölteni az aktív MinDig TV Extra kártya sorszámát. Egy
Résztvevő egy aktív kártyakódot tölthet fel. A rendszer egy kártyaazonosítót csak
egyszer fogad el.
A Szervező megelőző promócióiban 2013. augusztus 1. és 2014. november 15. között
vagy jelen Programot megelőző 2014. december 1.- 2015. december 31. közötti
hűségprogram során a www.mindignyer.hu oldalon regisztrált és érvényes
kártyakódot feltöltő játékosok a honlapon jelen Részvételi Feltételek elfogadásával
ismételt Regisztráció nélkül vehetnek részt a programban, amennyiben MinDig TV
Extra szolgáltatásuk még mindig aktív.
5.2. A Program időtartama alatt Résztvevő hűségpontokat gyűjt, amelyek jelen
szabályzat alapján nyereménysorsolásokban való részvételre ruházzák fel. Résztvevő
aktuális pontegyenlege folyamatosan feltüntetésre kerül az oldalon belépésnél.
A pontokat az alábbiak szerint lehet gyűjteni:
 ODÁP csomag után havi 10 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap
egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben,
 Alapcsomag után havi 20 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap
egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben,
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Családi csomag után havi 30 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap
egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben,
 Kiegészítő csomagok után +10 pont/kiegészítő csomag/hónap (ilyen kiegészítő
csomagok kizárólagosan: Aktív+; Világjáró), amennyiben a vizsgált megelőző
hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben,2
 Időben fizetésért havi 10 pont (az időben fizetés a számla fizetési határidejének
lejárati dátumáig beérkezett teljes számlakiegyenlítést jelenti),
 Műsorcsomag felfelé váltásért egyszeri 10 pont (műsorcsomag felfelé történő
váltása kizárólag az ODAP csomagról Alapcsomag, az Alapcsomagról Családi
csomagra történő módosítást jelenti),
 E-számlára való áttérésért egyszeri 10 pont,
 Születésnapra egyszeri 20 pont,
 Kérdőív kitöltésért egyszeri 10 pont,
 Facebook fiókkal történő regisztráció esetén vagy Facebook felhasználói fiókkal
történő belépés esetén amennyiben a fiók felhasználója megegyezik az oldalon
regisztrált e-mail címmel: egyszeri 10 pont
 Egyéb - a jövőben kommunikálásra kerülő – esetleges alkalmakkor minden
aktív előfizetőnek egyszeri 10 pont jár.
A pontok az oldalon mindenkor elérhető nyereménysorsolásokon való részvételre
válthatók be sorsolásonként. A nyeremény szinttől függően az egyes sorsolásokba 25,
50, vagy 100 pontért lehet nevezni (a továbbiakban „Nevezés”). A Résztvevő a
rendelkezésére álló pontok függvényében akár több sorsolásra (nyeremény szintre) is
nevezhet, illetve több Nevezést is leadhat egy adott sorsolásra.
A program során a hűségpontok megszerzése, a pontértékek, a pontok
beválthatósága jelen Részvételi Feltételekben a későbbiekben meghatározott
módon változhatnak.
Havidíjas MinDig TV Extra szolgáltatásnál több kártyakód megléte esetén Résztvevő
csak a főkártyája után kap hűségpontot a társkártya kódjának feltöltésekor is.
Előre fizetett MinDig TV Extra szolgáltatásnál több kártyakód megléte esetén
Résztvevő több aktív kártyájának kódját külön Regisztrációkkal tudja feltölteni.
5.3. A Programban való részvétellel Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Program
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a
kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, és a Lebonyolító az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
5.4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
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használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
5.5. Amennyiben a Program keretében szervezett sorsolásokon nyertes Résztvevő
nem felel meg jelen szabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül,
helyette pedig az első tartaléknyertesként meghatározott Résztvevő (a továbbiakban:
„Tartaléknyertes”) minősül nyertesnek. Ez az eljárás mindaddig így folytatódik,
ameddig az adott nyeremény nem talál gazdára.
A nyeremények esetében Tartaléknyertesnek a Szervező által tartott sorsoláskor
számítógépes program segítségével kisorsolt 5 Résztvevő minősül, - amennyiben
megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek - akik a sorsolás sorrendjében
követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a
weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező, illetve Lebonyolító véletlenszerűen
kiválasztja a feltételeknek megfelelő Nyertest és a Tartaléknyerteseket. A Szervező
kizárhatja a Programból azt a nyertest, aki nem felel meg a jelen szabályzatban
rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Programból azt a nyertest, aki
jelen szabályzat 5.6. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
programjából, játékából kizárja azt a Résztvevőt, aki a Program során bizonyítottan a
Program internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával,
vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
5.6. Nyeremények átvétele:
a) a Szervező a nyertest elektronikus úton értesíti, a nyertes által a regisztráció során
megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a sorsolást, az Ünnepi Naptár Játékban
való nyertesség esetén a nyerést követően legkésőbb 24 órán belül. A nyertesnek az
adatait, beleértve a szállítási címet, a Honlapon való belépést követően az
„Adatmódosítás” menüpontban kötelessége ellenőrizni. Amennyiben a Szervező
észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a
nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül az első Tartaléknyertes
kiértesítésére. Nyertes a nyereménytől való elesésről elektronikusan értesítést kap,
melyet követően a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet.
A tárgyi nyeremények kiszállítása folyamatosan történik, futárszolgálat
igénybevételével. A nyerteseknek olyan szállítási címet célszerű megadniuk, ahol a
futárszolgálat munkanapokon munkaidőben eléri őket. Az kiszállítást maximum két
alkalommal kísérlik meg, a kiszállítás kétszeri sikertelensége esetén nyertes elesik a
nyereménytől, és a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet.
A 2016. június 10. és július 10. között a Foci Játék elnevezésű félkarú rabló nyertesei
visszaigazoló e-mailt kapnak egy nyertes kóddal. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezt az
értesítő levelet a kóddal együttesen meg kell őrizni a nyertesség tényének
igazolásához.3
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A 2016. november 15. és 2017. január 15. közötti időszak nyereményének átadására a
nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor4
Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy
a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére
csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Programban cselekvőképességében
teljesen korlátozott személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő
költség (pl. a nyeremény átvételének/ igénybe vételének, a helyszínére történő
utazásnak a költségei, stb.) a nyertes Résztvevőt terhelik.
6. Nyeremények
A Program keretében a Szervező:
6.1. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű Philips termékeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2016. február 1. és 2016. március 31. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2016. április 5-én 14:00 órakor.
A szintenkénti Philips nyeremények az I. sz. melléklet 1. pontjában találhatók meg.
6.2. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű Samsung termékeket sorsolja ki
az egyes nyeremény szintekre 2016. április 1. és 2016. május 31. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2016. június 2-án 14:00 órakor.
A szintenkénti Samsung nyeremények az I. sz. melléklet 2. pontjában találhatók meg.5
6.3. az I. sz. mellékletben szereplő vonatkozó időszak különböző értékű nyereményeit
sorsolja ki az egyes nyeremény szintekre 2016. június 1. és 2016. július 31. között
érvényes Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2016. augusztus 3-án 14:00
órakor.
Az időszak szintenkénti nyereményei az I. sz. melléklet 3. pontjában találhatók meg.6
6.4. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyeremények kerülnek kiosztásra
a 2016. június 10. és július 10. között a Foci Játék elnevezésű félkarú rablót megpörgető
Résztvevők között. A nyeremények kiosztása folyamatosan történik a véletlenszerűség
elvét követve előre beprogramozott titkos nyerő időpontok alapján. Amelyik
Résztvevő pörgetése a nyerő időponthoz időben a legközelebb áll másodperc alapú
pontossággal, nyert. Minden Résztvevő egy nap legfeljebb egy alkalommal pörgethet.
A Foci Játék nyereményei az I. sz. melléklet 4. pontjában találhatók meg.7
6.5. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2016. augusztus 01. és 2016. szeptember 30. között
érvényes Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2016. október 05-én 14:00-kor.
4
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A szintenkénti nyeremények az I. sz. melléklet 5. pontjában találhatóak meg.8
6.6. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű Bosch termékeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2016. október 01. és 2016. november 30. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2016. december 5-én 14:00-kor. A
szintenkénti Bosch nyeremények az I. sz. melléklet 6. pontjában találhatók meg.9
6.7. 2016. november 15. és 2017. január 15. között mindazon Résztvevők között, akik
a Honlapon megtalálható „Nevezek az autó sorsolására” lehetőségre érvényesen
kattintanak, az I. sz. melléklet 7. pontjában található Téli meglepetés nyeremény kerül
kisorsolásra közjegyző jelenlétében 2017. január 19-én 14:00-kor a Lebonyolító
székhelyén. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásra hűségpont beváltás nélkül lehet
nevezni. Egy Résztvevő a sorsorsolásra csak egyszer nevezhet, tehát a sorsolásban csak
egyszer vehet részt.10
6.8. 2016. december 01. – és 2016. december 31. között az Ünnepi Naptár Játék
keretében az abban Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet. 8. pontjában
megtalálható nyeremények kerülnek kiosztásra. Az Ünnepi Naptár Játékban részt
venni a Naptár ablakainak kattintással történő kinyitásával lehet. A nyeremények
kiosztása folyamatosan történik a véletlenszerűség elvét követve előre
beprogramozott titkos nyerő időpontok alapján. Minden Résztvevő egy nap legfeljebb
egy alkalommal nyithatja ki az Ünnep Naptár aktuális ablakát. Minden ablakot csak egy
alkalommal lehet kinyitni, és minden esetben az aktuális naptári napnak megfelelő
ablakot. Visszamenőleg, illetve előre ablakot kinyitni nem lehet. Amelyik Résztvevő az
adott nyerő időponthoz időben a legközelebb nyitja ki másodperc alapú pontossággal
az ablakot, nyert. Egy típusú nyereményből egy Résztvevő csak egyet nyerhet az
Ünnepi Naptár Játék folyamán.11
6.9. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2017. január 01. és 2017. február 28. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2017. március 6-án 14:00-kor. A
szintenkénti nyeremények az I. sz. melléklet 9. pontjában találhatók meg.12
6.10. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2017. március 01. és 2017. április 30. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2017. május 5-én 14:00-kor. A
szintenkénti nyeremények az I. sz, melléklet 10. pontjában találhatók meg.13
6.11. 2017. március 13. – és 2017. május 15. között a Barátság Program keretében, az
abban Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet 11. pontjában megtalálható
ajándékok kerülnek kiosztásra és nyeremények találnak gazdára. A Barátság Program
8
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A Részvételi Feltételek 2017. január 1-jén frissített szövege.
13
A Részvételi Feltételek 2017. március 1-jén frissített szövege.
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nyereményei 2017. június 5-én 14:00-kor kerülnek kisorsolásra. Azon Résztvevők
között, akik a Barátság Program jelen pontban szereplő időtartama alatt legalább 3
ismerősüknek elküldik a Programba való meghívót – azaz a Barátság Program keretein
belül elérhető Meghívóhoz kapcsolt egyedi linket (meghívó linket) - elektronikusan és
ők be is regisztrálnak mind a hárman, az I. sz. melléklet 11. pontjában található
ajándékok („Meghívói Ajándékok”) közül választhatnak, illetve emellett közöttük
kisorsolásra kerül az I. sz. melléklet 11. pontjában található Meghívói Nyeremény. A
meghívói verseny résztvevői („Meghívók”) kizárólagosan felelnek és szavatolnak
ismerőseik e-mailcímének valódiságáért, valamint azért, hogy előzetesen tájékoztatták
őket a meghívó érkezéséről és ők kifejezetten hozzájárultak a Programba szóló
meghívó fogadásához. Szervező és Lebonyolító tévesen írt e-mailcímekért semminemű
felelősséget nem vállal. A Barátság Program jelen pontjában írt időtartamának
keretében meghívott és a meghívás hatására, a meghívóban szereplő meghívó linkre
kattintva a Programban regisztrált Résztvevők („Meghívottak”) között kisorsolásra
kerülnek a Meghívotti Regisztrációs Nyeremények. Azon Meghívottak, akik a meghívás
hatására, a meghívó linkre kattintva beregisztrálnak a Programba, 12 hónapon
keresztül kedvezményesen vehetik igénybe a MinDigTV Extra szolgáltatásait az I. sz.
melléklet 11. pontjában található Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételeiben
szereplő mértékben és feltételek mellett. Azon Meghívottak között, akik a meghívás
hatására, a meghívó linkre kattintva beregisztrálnak a Programba és 2017. május 31-ig
szerződést kötnek az Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételei szerint, részt
vesznek a Meghívotti Főnyeremény sorsolásában. Egy Meghívott a Programban csak
egyszer regisztrálhat és élhet az Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételei által
nyújtott kedvezményekkel.14
6.12. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2017. május 01. és 2017. június 30. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2017. július 5-én 14:00-kor. A
szintenkénti nyeremények az I. sz, melléklet 12. pontjában találhatók meg.15
6.13. 2017. június 15. – és 2017. július 31. között a Barátság Program keretében, az
abban Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet 13. pontjában megtalálható
ajándékok kerülnek kiosztásra és nyeremények találnak gazdára. A Barátság Program
nyereményei 2017. augusztus 21-én 14:00-kor kerülnek kisorsolásra. Azon Résztvevők
között, akik a Barátság Program jelen pontban szereplő időtartama alatt legalább 3
ismerősüknek elküldik a Programba való meghívót – azaz a Barátság Program keretein
belül elérhető Meghívóhoz kapcsolt egyedi linket (meghívó linket) - elektronikusan és
ők be is regisztrálnak mind a hárman, az I. sz. melléklet 13. pontjában található
ajándékok („Meghívói Ajándékok”) közül választhatnak, illetve emellett közöttük
kisorsolásra kerül az I. sz. melléklet 13. pontjában található Meghívói Nyeremény. A
meghívói verseny résztvevői („Meghívók”) kizárólagosan felelnek és szavatolnak
ismerőseik e-mailcímének valódiságáért, valamint azért, hogy előzetesen tájékoztatták
őket a meghívó érkezéséről és ők kifejezetten hozzájárultak a Programba szóló
meghívó fogadásához. Szervező és Lebonyolító tévesen írt e-mailcímekért semminemű
felelősséget nem vállal. A Barátság Program jelen pontban írt időszakának keretében
14
15

A Részvételi Feltételek 2017. március 13-án frissített szövege.
A Részvételi Feltételek 2017. május 1-jén frissített szövege.
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meghívott és a meghívás hatására, a meghívóban szereplő meghívó linkre kattintva a
Programban regisztrált Résztvevők („Meghívottak”) között kisorsolásra kerülnek a
Meghívotti Regisztrációs Nyeremények. Azon Meghívottak, akik a meghívás hatására,
a meghívó linkre kattintva beregisztrálnak a Programba, 12 hónapon keresztül
kedvezményesen vehetik igénybe a MinDigTV Extra szolgáltatásait az I. sz. melléklet
13. pontjában található Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételeiben szereplő
mértékben és feltételek mellett. Azon Meghívottak között, akik a meghívás hatására,
a meghívó linkre kattintva beregisztrálnak a Programba és 2017. augusztus 15-ig
szerződést kötnek az Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételei szerint, részt
vesznek a Meghívotti Főnyeremény sorsolásában. Egy Meghívott a Programban csak
egyszer regisztrálhat és élhet az Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételei által
nyújtott kedvezményekkel.16
6.14. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2017. július 01. és 2017. augusztus 31. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2017. szeptember 6-án 14:00-kor. A
szintenkénti nyeremények az I. sz, melléklet 14. pontjában találhatók meg.17
6.15. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az
egyes nyeremény szintekre 2017. szeptember 01. és 2017. október 31. között érvényes
Nevezést leadó Résztvevők Nevezései között 2017. november 6-án 14:00-kor. A
szintenkénti nyeremények az I. sz. melléklet 15. pontjában találhatók meg.18
Szervező a nyereményeket a Program során folyamatosan jeleníti meg jelen Szabályzatban,
annak mellékleteiben és az oldalon.
7. Információ a Programról
A Programmal kapcsolatos információk elérhetőek az ugyfelszolgalat@mindignyer.hu
e-mail címen, valamint a www.mindignyer.hu internetes oldalon. A Program hivatalos
programszabályzata a www.mindignyer.hu internetes oldalon jelenik meg. A
programmal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Program lebonyolításával
megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt az
ugyfelszolgalat@mindignyer.hu e-mail címen vagy a 1211-es telefonszám 6-os
mellékén.
8. Kedvezményes vásárlásra jogosító kuponok
8.1. A Honlapon két típusú kedvezményes vásárlásra jogosító kupon
(kedvezménykupon) található meg: Születésnaphoz nem köthető kedvezménykupon
és születésnaphoz köthető kedvezménykupon. A születésnaphoz nem köthető
kedvezménykupon (a továbbiakban: Általános kedvezménykupon) részleteit a 8.2. –
8.10. és 8.18.-8.25. pontok tartalmazzák. A születésnaphoz köthető kedvezménykupon
(a továbbiakban: Születésnapi kedvezménykupon) részleteit a 8.11 – 8.25. pontok
tartalmazzák (Általános és Születésnapi kedvezménykupon együttesen a
továbbiakban: Kedvezménykupon).

16

A Részvételi Feltételek 2017. június 15-én frissített szövege.
A Részvételi Feltételek 2017. július 1-jén frissített szövege.
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A Részvételi Feltételek 2017. szeptember 1-jén frissített szövege.
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8.2. Az Általános kedvezménykuponok két típusa érhető el a Honlapon:
 a kedvezményt biztosító partner online webáruházában felhasználható
kedvezmény (online kuponkód),
 a
kedvezményt
biztosító
partner
üzletében,
a
kinyomtatott
kedvezménykuponnal felhasználható kedvezmény (nyomtatott kupon).
8.3. Az Általános kedvezménykuponra való jogosultság feltétele: 1 (egy) érvényes
kártyakód feltöltése a Honlapon. Érvényes kártyakód feltöltése után minden MinDig
TV Extra előfizető jogosulttá válik a Szervező partnerei által biztosított
kedvezménykuponokra. Egy Résztvevő korlátlan számú Általános kedvezménykuponra
jogosult.
8.4. A Résztvevő szabadon választhat a különböző, a Honlapon aktuálisan feltüntetett
kedvezmények közül. Az Általános kedvezménykuponok a Program időtartama alatt
folyamatosan változnak, cserélődnek.
8.5. Az Általános kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a
Honlapon feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott
mértékben nyújtanak kedvezményt.
8.6. Egy Általános kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával
használható fel. Az Általános kedvezménykupon felhasználására vonatkozó
kedvezményes vásárlási feltételek részletei a promóciós weboldal „Útmutató”
menüpontjában megjelölt elérhetőségen, a kedvezményes ajánlatoknál, valamint az
kedvezménykuponon találhatók meg.
8.7. A kedvezményes vásárlásra jogosító Általános kedvezménykuponok felhasználási
ideje kupononként eltérő, a pontos beváltási határidő online kuponkódok esetén a
kedvezményes ajánlatnál, nyomtatott kupon esetén a kedvezményes ajánlatnál és a
kedvezménykuponon található meg. Az Általános kedvezménykuponok beváltási
határidejének lejárta után azzal kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító
nem fogad el.
8.8. A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval,
a kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható.
8.9. A kedvezményeket nyomtatott kuponok esetében a kiválasztást követően
lehetőség van eltárolni a „Gyűjtőbe”, ahonnan mindaddig elérhető és nyomtatható az
ott tárolt Általános kedvezménykupon, ameddig az a Honlapon megtalálható. Az ide
eltárolt Általános kedvezménykuponokat törölni is lehet, ezt követően a törölt
kedvezménykupon nem érhető el.
8.10. Az Általános kedvezménykuponok kiválasztásának és letöltésének végső
határideje a Program végdátuma. A Résztvevő, aki a jelen szabályzatban megadott
határidőig nem tölti le, illetve nem váltja be Általános kedvezménykuponját, elveszti
jogosultságát a kedvezményre vonatkozóan. A MinDigNyer Program végét követően a
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promóciós oldal kuponkiválasztási- és nyomtatási aloldalai már nem állnak
rendelkezésére.
8.11. A Születésnapi kedvezménykuponra való jogosultság feltétele: 1 (egy) érvényes
kártyakód feltöltése a Honlapon. Érvényes kártyakód feltöltése után minden MinDig
TV Extra előfizető jogosulttá válik a Szervező partnerei által biztosított Születésnapi
kedvezménykuponra a Regisztrációkor megadott születésnapot követő egy hónapig.
Egy Résztvevő évi egy Születésnapi kedvezménykuponra jogosult. A Születésnapi
kedvezménykupon Honlapról történő letöltésének határideje a Regisztrációkor
megadott születésnapot követő egy naptári hónap. Résztvevő Regisztrációkor
megadott születésnapjának minden esetben meg kell egyeznie a MinDigTV Extra
szerződésén szereplő születésnappal.
8.12. A Születésnapi kedvezménykuponok a Program időtartama alatt folyamatosan
változnak, cserélődnek.
8.13. A Születésnapi kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a
Honlapon feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott
mértékben nyújtanak kedvezményt.
8.14. Egy Születésnapi kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával
használható fel. A Születésnapi kedvezménykupon felhasználására vonatkozó
kedvezményes vásárlási feltételek részletei az arra jogosult Résztvevőknek a Honlapra
történő belépés után a Pontgyűjtés menüpontnál megtalálható kedvezménykuponon
találhatók meg.
8.15. A kedvezményes vásárlásra jogosító Születésnapi kedvezménykuponok
felhasználási ideje kupononként eltérő, a pontos beváltási határidő a Születésnapi
kedvezménykuponon található meg. A Születésnapi kedvezménykupon beváltási
határidejének lejárta után azzal kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító
nem fogad el.
8.16. A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel,
akcióval, a Születésnapi kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem
váltható.
8.17. A Születésnapi kedvezménykupon letöltésének végső határideje a Résztvevő
Regisztrációkor megadott születésnapot követő egy naptári hónap. A Résztvevő, aki a
jelen szabályzatban megadott határidőig nem tölti le, illetve nem váltja be Születésnapi
kedvezménykuponját, elveszti jogosultságát a kedvezményre vonatkozóan. A
MinDigNyer Program végét követően a promóciós oldal kuponkiválasztási- és
nyomtatási aloldalai már nem állnak rendelkezésére.
8.18. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen
(a kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Kedvezményre csak a
mindignyer.hu oldalon regisztráló, és az ott megadott feltételek szerint érvényes
kártyakódot feltöltött személyek válhatnak jogosulttá.
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8.19. Szervező és Lebonyolító nem felelősek a Kedvezménykuponok helytelen
felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos panaszokért.
8.20. A Kedvezménykuponok felhasználási szabályzatára a magyar jogszabályok
irányadók, bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a polgári perrendtartás
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.
8.22. A kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén ügyfélszolgálatunk
ad felvilágosítást az ugyfelszolgalat@mindignyer.hu e-mail címen vagy a 1211-es
telefonszám 6-os mellékén.
8.23. A Kedvezménykuponon szereplő szolgáltatáson vagy terméken felül igénybe vett
illetve vásárolt minden egyéb extra szolgáltatás és termék költsége annak igénybe
vételekor a kupon szolgáltatójánál fizetendő.
8.24. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem felelősek a Kedvezménykuponok
felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek a Szolgáltatóknál
igénybe vett szolgáltatások és termékek feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi
és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló
esetleges betegségekért vagy balesetekért.
8.25. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a szolgáltatók
személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért, sem
panaszt, sem követelést nem fogadnak el a Szolgáltatókkal kapcsolatos elégedetlenség
vagy vita esetén. Nem vállalnak továbbá felelősséget a személyes veszteségekért,
beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely
más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be.1920
9. Személyi jövedelemadó
A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja,
hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség, úgy a nyertes
Résztvevők nevében megfizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó
vagy egyéb esetleges járulékokat is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj
és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
10. Vegyes rendelkezések
10.1. A Szervező és a Lebonyolító, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai,
vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten
tiltják.

19
20

A Részvételi Feltételek 2016. december 01-jén frissített szövege.
A Részvételi Feltételek 2017. április 01-jén frissített szövege.
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10.2. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő
egyéb nyereményeket, és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyit a jelen
szabályzat folyamatosan frissített 6. pontjában feltüntet.
10.3. A hirdetési anyagok megjelenési és nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a
Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Programban résztvevő partnerek, és
ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
10.4. A Programban résztvevő kártyaazonosítók érvényességével kapcsolatban
felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
10.5.A Résztvevő a Programban való részvételével tudomásul veszi és hozzájárul
ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja,
továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Résztvevők nevét, a települést, ahol
lakik és adott esetben fotóját a Honlapon, tömegtájékoztatási médiákban és egyéb
promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek
megfelelően a nyertesek a Programban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és
fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-,
illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és
mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása
mellett. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú
céljából.
A Szervező kérésére a nyertes Résztvevőnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell
megerősíteniük.
10.6. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan
eredeti a Programban résztvevő szolgáltatás csomag aktiválását igazoló kártyakódot
töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a
nyertesség tényéről üzenetet küldött.
10.7. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget
nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
10.8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen
módon nem értékesíthetők tovább.
10.9. Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyereménytárgyak esetleges
hibáiért. Nyertes Játékos a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti a termék
garanciáját.21
10.10. A Résztvevők a részvétellel további nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen
hivatalos Részvételi Feltételeket, amely megtalálható a www.mindignyer.hu honlapon.
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10.11. Szervező jelen Részvételi Feltételeket és Mellékleteit folyamatosan frissíti a
program során.
10.12. Amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban,
annak kivizsgálásához Lebonyolító információt kérhet a Résztvevőtől, illetve bármikor
felfüggesztheti az Előfizető részvételét a programban.
10.13. A Program semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve
semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook- hoz. Az adatszolgáltatás nem a
Facebook részére, hanem a Szervező és az Adatkezelő részére történik.
10.14. A jelen Programra és szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Szervező jelen
szabályzatot egyoldalúan, bármikor megváltoztathatja. Szervező a módosításokat és
frissítéseket a szabályzatban kiemeléssel és a módosítás, frissítés dátumának
feltüntetésével jelöli.
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I. sz. melléklet
1. A 2016. február 1. és 2016. március 31. között nyeremények jellemzői
a.) 1. nyeremény szint (25 pontos)
1 db Philips reggeliző szett, tartalma:
1 db HR2162/90 Philips Viva Collection Turmixgép. A termék jellemzői:
-Nagy teljesítményű, 600 W-os motor
-Több sebesség és impulzus funkció
- ProBlend 5 csillagos kés a hatékony turmixoláshoz
- 2 literes ütésálló kiöntőedény
- Vízszintjelző és fogantyú a könnyű használatért
1 db HD2628/41 Philips Kenyérpirító. A termék jellemzői:
- Beállítható pirításszabályozó
- Változtatható szélességű, középrezáró nyílások
- Kiolvasztás és pirítás egyetlen lépésben
- A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető
- Kivehető morzsatálca
- Automatikus biztonsági kikapcsolás
- Extra kenyérkiemelő
1 db HD9322/60 Philips Vízforraló. A termék jellemzői
- Fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van
- Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal
- Vízkőszűrő
- Rozsdamentes acélból készült, tartós és biztonságos kialakítás
- Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon
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b.) 2. nyeremény szint (50 pontos)
1 db db Philips S9111/31 Senso Touch 9000 elektromos borotva. A termék
jellemzői:
Kontúrkövető technológia, V-Track precíziós körkések, Aquatech - nedves és száraz
borotválkozáshoz, Smart Click precíziós vágókészülék, Super Lift&Cut Action,
SmartClean PLUS: tisztít, szárít, feltöltődik, olajozószerek, tisztítópatron tartozék,
utazótáska, kijelző: 3 szintes akkumulátor jelző, tisztításra emlékeztető jelzés,
akkumulátor lemerülését jelző fény, körkéscserére emlékeztető jelzés, utazózár
jelző, teljesen lemosható, tölthető Li-ion akkumulátor, 50 perc működési idő / 1
óra töltés, cserélhető fej: SH90
c.) 3. nyeremény szint (100 pontos)
1 db Philips HD8831/09 automata eszpresszó kávéfőző. A termék jellemzői: Friss
szemes kávéból készült eszpresszó egyetlen gomb megnyomásával,
beépített tejtartály, 100% kerámia őrlőbetétek, állítható őrlési beállítás,
állítható kávé erősség, intuitív kijelző, állítható kávékifolyó, könnyen tisztítható és
összeállítható, nagy kapacitás és praktikus kialakítás, egyszerű tisztítás a teljesen
kivehető központi egységnek köszönhetően, automatikus tisztítási ciklus és
vízkőmentesítő program
1 db CA6707/00 Saeco karbantartó készlet a Saeco eszpresszó gépekhez. 6
hónapnyi védelem. Tartalma: 2 db Aquaclean filter, 6 db tejmaradvány és kávéolaj
eltávolító, 1 db Grease tube. 5000 csésze kávé vízkőtelenítés nélkül az Aquaclean
filter használatával. Védi a kávégépet a kávémaradványok okozta eltömődésekkel
szemben.

2. A 2016. április 1. és 2016. május 31. között nyeremények jellemzői
a.) 1. nyeremény szint
1 db SAMSUNG HW-H430/EN hangprojektor
A termék műszaki jellemzői:





Total Power 290 W
Csatornák száma 2,1 Ch
AAC Igen
MP3 Igen

Dekódolási formátum:



AAC Igen
MP3 Igen
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WAV Igen
WMA Igen
OGG Igen
FLAC Igen

b.) 2. nyeremény szint
1 db SAMSUNG UE32J5200AWXXH Full HD Smart LED Televízió
A termék műszaki jellemzői:








Felbontás 1920 x 1080
Képátló: 32" / 80 cm
SMART igen
3D nem
WiFi (Típusa) Wi-Fi Direct
HDMI csatlakozók száma 2
Tuner típusa DVB-T, DVB-C

c.) 3. nyeremény szint
1 db SAMSUNG UE43J5500AWXXH SMART LED Televízió
A termék műszaki jellemzői:










Képátló "43"" (109 cm)"
Kontrasztarány Mega kontraszt
Felbontás 1920 x 1080 pixel
Képfrissítés 400 Hz
Tuner típusa DVB-T/C
Hangrendszer Dolby Digital, DTS dekóder
Csatlakozások CI+, digitális optikai, Gigabit LAN port, HDMI, komponens video,
kompozit video, SCART, tápkábel, USB, WiFi
Támogatott szabvány DVB-T/C (kábel TV és földi sugárzáshoz), H.264 / MPEG4 /
Freeview / MHEG-5 for DVB-T/C
Hangsugárzók teljesítménye 20 W 22
3. A 2016. június 1. és 2016. július 31. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB LANDMANN GRILLKOCSI (Praktiker cikkszám: 299155):
-

22

festett fedél és tűztér
hőmérő a fedélben
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-

zománcozott grillrács (2 részes)
grillfelület 42 x 56 cm
állítható magasságú faszénrács
lehajtható oldalpolc
hamugyűjtő
10 személy részére

b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DBTREKKING 28-AS MÉRETŰ NŐI KERÉKPÁR (Pratiker cikkszám: 283790) piros-ezüst
színben és 1 DB TREKKING 28-AS MÉRETŰ FÉRFI KERÉKPÁR (Praktiker cikkszám:
283792) kék-ezüst színben
-

max. teherbírás: 85 kg
acél váz és villa
elől-hátul V-fék
marokváltó - 21 sebességes
fém sárvédők - dinamós világítás szett
csomagtartóval

A kerékpárok mérete nem szabadon választható, kizárólag 28- as méretben állnak
rendelkezésre.

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 DB CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGE A 20 ÉVES PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓBAN****.
A csomag tartalma: 3 éjszaka 2 felnőtt + legfeljebb 2 saját gyerek részére, félpanziós
ellátással, Élménybirtok belépővel.23
4. A 2016. június 10. és 2016. július 10. között zajló Foci Játék nyereményei
a.) Összesen 5 (öt) darab eredeti Adidas UEFA EURO2016TM „Beau Jeu” hivatalos
meccslabda Király Gábor aláírásával: A 2016-os franciaországi Európa Bajnokság
hivatalos meccslabdája eredeti változatban, amely Király Gábor által van dedikálva.
A nyeremény futball labda színe: fehér.
b.) Összesen 100 (száz) darab Adidas UEFA EURO2016TM hivatalos meccslabda
replika változat Király Gábor aláírásával: A 2016-os franciaországi Európa
Bajnokság hivatalos meccslabdája replika változatban, Király Gábor aláírásával. A
nyertes véletlenszerű színben kapja meg a nyeremény futball labdát, a színek:
sárga, piros vagy fehér.
c.) Összesen 250 (kettőszázötven) darab 1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő
csomag. A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet,
Discovery Science, National Geographic Wild, Viasat Explore.

23
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d.) Összesen 350 (háromszázötven) darab 1 hónapos ingyenes Aktív+ kiegészítő
csomag. Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Digisport 2,
Eurosport 2, RTL Spike, Fishing&Hunting, Brazzers tv Europe.24
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon
belül aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap
külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek
közül, amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a
másik megnyerhető kiegészítő csomagot kapja egy hónapra díjmentesen, de
kizárólag ebben az esetben.
Amennyiben nyertes Résztvevő mindkét kiegészítő csomaggal rendelkezik már
szerződésének keretein belül, abban az esetben nem a fentiektől eltérő egyéb
kiegészítő csomagot kap, hanem:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely jóváírás a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az
ajándék szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának rendezését követően
kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény
hónapban.
Nyerés Résztvevőnként legfeljebb egy alkalommal lehetséges a Foci Játék
keretében.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek
lefedettsége jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg 25

5. A 2016. augusztus 01. és 2016. szeptember 30. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB KENT PU MAGAS TÁMLÁS MŰBŐR FORGÓSZÉK BÉZS SZÍNBEN (Office Depot
cikkszám: 369.439). A termék jellemzői:







24
25

Magas háttámla
Puha poliuretán műbőr
Krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
Állítható rugózási keménységű hintamechanika
Krómozott lábkereszt
Gázliftes magasságállítás
Színe: bézs
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Tömege: 17,7 kg
Terhelhetőség: 110 kg

b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DB FISKARS NYEREMÉNYCSOMAG, TARTALMA:
 1 db FF Szakácskés élvédő tokkal, 20 cm (Fiskars cikkszám: 102641)
 1 db Késblokk 5 db késsel, nyers fa (Fiskars cikkszám: 102638)
 1 db FF Reszelő szett: durva & finom (Fiskars cikkszám: 200090)
 1 db Serpenyő, 26 cm, kerámia tűzhelyhez (Fiskars cikkszám: 200127)
 1 db Párolóserpenyő 26 cm, kerámia tűzhelyhez (Fiskars cikkszám: 200120)
 1 db Lábas, 3L, rozsdamentes acél (Fiskars cikkszám: 200135)
c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 DB PLAYSTATION 4 JÁTÉKKONZOL 500 GB
A termék jellemzői:
 Játékeredmények megosztása közösségi oldalakon
 PS Vita Remote Play mód
 6x sebességű Blu-ray meghajtó a gyors teljesítményhez
 Filmek, játékok és egyéb tartalmak elérése a PlayStation® Network hálózaton
keresztül
 GPU: 1.84 TFLOPS, AMD új generációs Radeon™ alapú grafika motor
 MEMÓRIA: GDDR5 8 GB
 HDD: 500 GB-os merevlemez-meghajtó
 CPU: Alacsony energiafogyasztású, 8 magos x86-64 AMD „Jaguar”26
6. A 2016. október 01. és 2016. november 30. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB BOSCH GYÜMÖLCSCENTRIFUGA (MES4000)
A termék főbb jellemzői:
 XXL nagyméretű (84 mm) betöltőnyílás
 Sebességfokozatok száma: 2
 Teljesítmény: 1000 W
 Hálózati kábelhossz: 150 cm
 A készülék méretei: 400 x 300 x 300
 Frekvencia: 50/60 Hz
 DripStop csepegésgátló
 Gyümölcslétartály mérete: 1500 ml
 Automatikus gyümölcshús kidobás
 Kábeltároló rekesz
 Kés anyaga: kerámia

26
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b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DB BOSCH PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ (BGC3U330)
A termék főbb jellemzői:
 Mosható HEPA higiéniai szűrő
 EasyClean rendszer
 Halk, átkapcsolható SilentClean Premium szívófej
 Rés- és kárpitszívó fej
 Teleszkópos szívócső
 Automatikus kábelfeltekerés
 Hatósugár 10 m
 A készülék méretei: 276 x 320 x 460 mm
 Portartály: 1,9 l hasznos térfogat
 Ergonomikus kézifogantyú
 Kábelfeltekerés: automatikus
 Készülékszín: Fekete
 SensorBagless™ Technology

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 DB KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓ (KGV36VL32S)
A termék főbb jellemzői:
 Inoxlook ajtók, króm-inox oldalfalak
 Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
 Hűtőtér:
o Nettó hűtőtér: 215 l
o 4 biztonsági üvegpolc
o Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
o 1 nagy és 2 kicsi tárólórekesz az ajtón
o Crisperbox
 Fagyasztótér:
o Nettó fagyaztótér: 94 l
o LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
o Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
o VarioZone: kifehető üvegpolcok az extra helyért
o 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox
 Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm
 Jobboldali ajtónyitás (megfordítható)
 Nettó össztérfogat: 309 l
 Energiahatékonysági osztály: A++27

27
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7. 2016. november 15. és 2017. január 15. közötti Téli meglepetés nyeremény jellemzői
1 db új, Phantom Black színű 3 ajtós Hyundai i20 3DR 1.0 T-GDi LP motorral, Comfort
felszereltséggel, 16" könnyűfém felnikkel.
Az autó jellemzői:
 100 lóerő
 Belül narancssárga betétes design
 Elektromos szervokormány (MDPS)
 Magasságban és tengelyirányban állítható kormánykerék
 Vezető és utas oldali légzsák
 Oldallégzsákok
 Függönylégzsákok
 ABS elektronikus fékerőelosztóval (EBD) és vészfék rásegítővel (BAS)
 Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)
 Járműstabilitás-szabályozó rendszer (VSM)
 Visszagurulás gátló (HAC)
 Keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)
 Vészfékezés jelző (ESS)
 Biztonsági öv figyelmeztető jelzés
 Immobilizer
 Biztonsági gyermekzár
 ISG - Stop & Go rendszer - (automatikus motorleállítás és újraindítás)
 Kapcsolás-esedékességjelző
 195/55 R16 gumiabroncs + könnyűfém keréktárcsa
 Defektjavító készlet
 Metálfényezés
 Elektromosan állítható, fűtött külső visszapillantó tükrök
 Fényezett külső visszapillantó tükrök és ajtókilincsek
 Tükörházba épített irányjelző
 Hátsó ablaktörlő és mosó
 Színezett üvegezés
 Hátsó ablak fűtés
 Harmadik féklámpa
 Első ködlámpa
 Smink tükör világítás
 Térképolvasó lámpa
 Napszemüveg tartó
 Bőrborítású kormány és sebességváltó gomb
 Tolatást segitő rendszer (érzékelők csak hátul)
 "Aero Blade" ablaktörlő lapátok
 Textil üléshuzat
- "Dynamic color" textil üléshuzat
 Állítható ülésmagasság (vezetőoldali)
 Fordulatszámmérő
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Kalaptartó
Elektromos ablak elöl
Automata és biztonsági elektromos ablak elöl a vezetőoldalon
Menet közben záródó központi zár
Behajtható kulcs távirányitóval a központi zárhoz
Riasztó
60:40 arányban dönthető hátsó ülés
Magasságban állítható hátsó fejtámlák (3db)
Manuális klímaberendezés, hűthető kesztyűtartóval
Fedélzeti számítógép
RDS funkciós rádió / CD / MP3 lejátszóval
4 hangszóró elöl (magas + közép)
Multifunkcionális kormánykerék
Sebességtartó és -korlátozó automatika
USB/AUX/iPod csatlakozók
Bluetooth kihangosító
Állítható magasságú csomagtérpadló
Láthatósági csomag:
- LED-es nappali menetfény (DRL)
- Vetítőlencsés fényszóró
- Statikus kanyarfényszóró28

8. 2016. december 1. és 2017. január 15. közötti Ünnepi Naptár Játék nyereményeinek
jellemzői
10 (tíz) darab ASUS ZenFone 3 Max okostelefon (ZC520TL) Glacier Silver színben
Főbb jellemzők:
 Méret: 149,5 x 73,7 x 85,5 mm
 Súly: 160 g
 Processzor:
o CPU: MediaTek Négymagos processzor
o GPU: Mali T720
 Kijelző.
o 5,2 inch
o HD (1280 x 720) IPS display
 Memória: RAM 2GB 6 3 GB LPDDR3
 Tárhely kapacitás:32GB
o Belső tárhely: eMMC 16GB / 32GB
o Micro SD: Micro SD kártya akár 32GB-ig
 Akkumulátor: 4130MAh-s Lítium (nem eltávolítható)
 SIM kártyák:
o Kettős SIM kártya:
 SIM 1: 2G/3G/4G Micro SIM kártya
28
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SIM 2: 2G/3G/4G Nano SIM kártya

Kamera:
o Előlapon: 5MP kamera
o Hátlapon: 13MP kamera, 5 P Largan lencsék

10 (tíz) darab ASUS ZenPad C 7.0 tablet (Z170C) Fehér színben
Főbb jellemzők:
 Méret: 189 x 108 x 84 mm
 Súly: 265 g
 Kijelző:
o 7” LED háttér világítású WSVGA (1024x600) felbontású képernyő
o 10 ujjas egyidejű kezelés támogatása
o IPS Panel
o Ujjlenyomatok ellen védő bevonat
o Laminált kijelző
o CPU: Intel® Atom™ x3-C3200 négymagos, 64bit
 Grafikus megjelenítés: MaLi-450 MP4
 Audioformátumok: 1 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound, Supports aptX®
 Akkumulátor: 13 Wh Li-polimer akkumulátor
10 (tíz) darab ASUS Cerberus Arctic fejhallgató Fehér színben
Főbb jellemzők:
 Méret: 182,53 x 151,6 x 101,33 mm
 Súly: 266 g
 Hangszóró:
o Hangszóró átmérője: 60 mm
o Hangsugárzó anyaga: neodímium mágnes
 Érzékenység
o Mikrofonrúd: Fejhallgató érzékenysége: -40 dB ± 3 dB
o In-line mikrofon: Fejhallgató érzékenysége: -45 dB ± 3 dB
 Vezeték: 1,2 méteres fonott headset-kábel + 1,3 méteres audio/mikrofon elosztó
(max. 2,5 m)
300 db MinDigTV Extra logóval ellátott bögre
100 db 8 GB-os, MinDigTV Extra logóval ellátott pendrive
300 db 1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History
300 db 1 hónapos ingyenes Aktív+ csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy
alkalmazás, amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez
előfizetőszáma segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
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A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg29
9. 2017. január 01. és 2017. február 28. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB BOSCH TURMIXGÉP (MMB64G3M):
A termék főbb jellemzői:
 EAN-kód: 4 242 002 790 190
 Készülékház anyaga: műanyag, nemesacéllal
 Turmixkehely anyaga: Thermo-üveg
 Teljesítményigény: 800 W
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50/60 Hz
 Hálózati kábelhossz: 90,0 cm
 A készülék méretei: 437 x 196 x 237 mm
 Kezelőelemek: be-/kikapcsoló, megvilágított
 Kapcsolási fokozatok száma: fokozatmentes
 Hasznos befogadóképesség: 1,50 l
 Fedélzárás: nem
 Késfajta: nemesacél
 Mixerkehely mérőskálával_ igen
 Fagyálló mixerkehely: igen
 Elektr. fordulatszám-szabályozás: igen
29
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Pillanat fokozat / pillanatkapcsoló: igen
Beépített tartozék: 1 x Univerzális aprító
Készülékszín: fekete
Cikkszám: 000000000000405532

b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DB BOSCH KONYHAI ROBOTGÉP (MUM52120)
A termék főbb jellemzői:
 Beépített tartozékok:
o 1 x Fedél,
o 1 x Szeletelőfeltét,
o 1 x Nemesacél keverőtál,
o 1 x Fém dagasztóbetét,
o 1 x Turmixkehely,
műanyag,
o 1 x Megfordítható
reszelőkorong,
 Készülékszín: fehér
 Fokozatok száma: 4-fokozatú
 Teljesítményigény: 700 W
 Hálózati kábelhossz: 110,0 cm
 Cikkszám: 402 815
 Kezelőelemek: be-/kikapcsoló, nem megvilágított
 EAN-kód: 4 242 002 572 888
 Frekvencia: 50/60 Hz
 Fedélzárás: igen
 A készülék méretei: 282 x 280 x 271 mm
 A tál hasznos mennyisége: 3,90 l
 Készülékház anyaga: műanyag
 Pillanat fokozat / pillanatkapcsoló: igen
 Feszültség: 220-240 V
 A keverőtálba tölthető max. masszamenyiség: 2 kg

o 1 x Reszelőkorong,
középfinom,
o 1 x Keverő-/habverő
betét,
o 1 x Megfordítható
szeletelőkorong

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
CSALÁDI PIHENÉS OXIGÉN HOTEL **** SUPERIOR FAMILY & SPA-BAN
A nyeremény tartalma:
3 nap, 2 éj tartózkodásra szóló utalvány az Oxigén Hotel **** Superior Family & Spa-ba, 2
felnőtt, 2 gyerek részére, félpanzióval és wellness használattal, Select Plus szobában. Az
utalvány 2017. december 10-ig használható fel, kivétel az Oxigén Hotel **** Superior Family
& Spa által meghatározott kiemelt időszakok. Az utalvány készpénzre nem váltható és
semmilyen módon nem értékesíthető tovább.30
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10. 2017. március 01. és 2017. április 30. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 (egy) darab bruttó 50000 Ft értékű ajándékutalvány a Marionnaud Parfüméria
felajánlásában.
 Felhasználható bármely magyarországi Marionnaud Parfümériában és a
www.marionnaud.hu weboldalon 2017. május 05 és 2017. november 30. között,
minden termékre.
 Az összeg több részletben is felhasználható.
 A www.marionnaud.hu weboldalon történő beváltás esetén a szállítási költség
nem kerül felszámításra.
 Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható és semmilyen módon nem
értékesíthető tovább.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 (egy) darab Thule Subterra utazótáska
Főbb jellemzők:
 Méretek: 13.8 x 15.7 x 27.6 in
 Súly: 9.03 lb
 Térfogat: 75 l
 Szín: Dark Shadow
 Anyag: 800D nylon
 Termék megnevezése: TSR-375
 Termékkód: 3203451
c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 (egy) darab Thule Urban Glide sport babakocsi
Főbb jellemzők:
 Maximális súly: 75 lb
 Méretek (összehajtva): 34.5 x 21 x 14 in
 Súly: 23 lb
 Ülőmagasság: 21 in
 Biztonsági öv: 5 pontos
 Szállítható gyermekek száma: 1
 Szín: Dark Shadow
 Termékkód: 10101905
11. Barátság Program 2017. március 13. – és 2017. május 15. közötti időszakának
ajándékainak és nyereményeinek jellemzői
Meghívói Ajándékok
A feltételeknek eleget tévő Meghívó az alábbi két kiegészítő csomag közül választhat:
1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History
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1 hónapos ingyenes Aktív+ csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy alkalmazás,
amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez előfizetőszáma
segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg

Meghívói Nyeremény
1 (egy) db NEUZER Ravenna 50 trekking kerékpár:
Főbb jellemzők:










kerékméret: 28"
üléspozíció: aktív (60 fokos dőlésszög)
fokozatok száma: 21
KRESZ felszereltség: teljes
váz: AL6061 alu
villa: merev acél
fékek: alu V-fék
hajtómű: Prowheel MY-641 28/38/48t
első váltó: Shimano TY500 3 sebességes
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hátsó váltó: Shimano TY500 7 sebességes
váltókar: Shimano EF500 3x7 sebességes
első agyak: alu 36h
felnik: Mach1 ER-10 28” duplafalú
köpeny: Kenda K197 700x42c
nyereg: Selle Royal
extrák: sárvédő, csomagtartó, láncvédő, állítható kitámasztó, világítás, küllőprizma,
csengő, komfort markolat

Nyertes által választható méretek és színek:











NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 21"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 21"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 17"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 19"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 17"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 19"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 17"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 19"

Meghívotti Regisztrációs Nyeremények
3 (három) darab Meghívotti Regisztrációs Nyeremény kerül kisorsolásra. A Meghívotti
Regisztrációs Nyeremények nyertesei az alábbi két nyeremény közül választhatnak:
1. Nyeremény: Clever Watch Man termékadatok:
Kompatibilitás:

iOS 7.0 vagy fejlettebb / Android 4.3 vagy fejlettebb

Kijelző:

OLED 0,86

Bluetooth verzió:

4.0

Méret:

20 x 12,6 x 146-210 mm

Nettó súly:

26,3 g

Vízállóság:

IPX5

Tartozékok:

Magyar nyelvű használati utasítás / Töltőkábel
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Szín:

Fekete

2. Nyeremény: Clever Watch Woman termékadatok:
Kompatibilitás:

iOS 7.0 vagy fejlettebb / Android 4.3 vagy fejlettebb

Bluetooth verzió:

4.0

Kijelző:

OLED 0,66

Méret:

23,8 x 12,3 x 138-197 mm

Nettó súly:

28,6 g

Vízállóság:

IPX7

Tartozékok:

Magyar nyelvű használati utasítás / Töltőkábel

Szín:

Fehér
Akciós feltételrendszer MGM

A.) Általános részvételi feltételek
Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

mindignyer.hu promóciós oldalon regisztráltak és hiánytalanul
kitöltötték az MGM ajánlási program regisztrációs adatlapját.

új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat
tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MindigTV Extra szolgáltatás
igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan
időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,

az új előfizetői szerződés keretében 2017. március 1. napján, vagy azt
követően Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,

megfelelnek az Antenna Hungária Zrt. szerződéskötési feltételeinek;

szóban vagy írásban a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozóan szerződést kötnek.
Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap
vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű,
időtartama 12 hónap.
B.) Díjak
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1.

Az egyszeri kártyaaktiválási díjat abban az esetben engedi el a szolgáltató,
amennyiben a MinDig TV Extra kártya mellé dekóder vagy kártyaolvasó
modul is megvásárlásra kerül. Önálló kártya igénylése esetén az egyszeri
kártyaaktiválási díj minden esetben a MinDig TV Extra szolgáltatásra
vonatkozó általános szerződési feltételek (’ÁSZF’) 2. számú mellékletében
szereplő listaáron (jelenleg bruttó 2.899Ft), kártyánként kerül
kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

2.

Alap Műsorcsomag akciós díja: bruttó 1.499Ft/hó
Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 határozott idejű szerződések esetében
a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan bruttó 1.499 Ft/hó. Az
ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg bruttó 1.699 Ft/hó.

3.

Családi Műsorcsomag akciós díja: bruttó 2.499 Ft/hó
A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 2.499 Ft/hó. Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú
előfizetői szerződés létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében
szereplő mindenkor érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg
bruttó 2.999 Ft/hó.

4.

Aktív+, Világjáró kiegészítő csomagok díjai
A Világjáró kiegészítő csomagok havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 599 Ft/hó/csomag illetve az Aktív+ kiegészítő csomag esetén bruttó
699 FT/hó/csomag.
Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
létrejötte esetén az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely a Világjáró csomag esetén
jelenleg bruttó 699 Ft/hó/csomag, az Aktív+ csomag esetén bruttó 799
Ft/hó/csomag.

5.

A szolgáltatás igénybe vételének akciós díjai
Műsorcsomagok havi
díja

1 éves
határozott
idejű szerződés
esetén (bruttó)

Alap Műsorcsomag
Családi Műsorcsomag

1.499 Ft
2.499 Ft

Határozatlan
tartamú
szerződés esetén,
az ÁSZF jelenleg
érvényes listaára
(bruttó)
1.699 Ft
2.999 Ft
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Kiegészítő csomagok
havi díja
Aktív+
Világjáró
6.

699 Ft
599 Ft

799 Ft
699 Ft

A megvásárolható eszközök (dekóder, CAM) kedvezményes díjai
Eszköz
kedvezményes
Bruttó ára
Dekóder
CAM modul

12 havi határozott idejű szerződéskötés
esetén (bruttó Ft)
ALAP
CSALÁDI
8.999
7.999

8.999
7.999

Határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat
alkalmazza szolgáltató, a dekóder listaára bruttó 12.999 Ft, a CA modul
listaára bruttó 11.999 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés,
csomagváltás
Az előfizetői szerződés teljes határozott tartama alatt az előfizető vállalja,
hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői
szerződést a határozott idő lejárta előtt felmondja az előfizető, vagy az
előfizető érdekkörében bekövetkező ok miatt a szolgáltató mondja fel a
szerződést, úgy az előfizető köteles megfizetni a szolgáltató által az előfizetői
szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által
ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint
számítható ki:
a.

Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva a kedvezményes
időszakban igénybevett csomag listaára (b) és a kedvezményes előfizetési díj
(c) különbözetével, azaz
Kedvezmény összege = a x (b - c)

b.

Elengedett kártyaaktiválási díj

c.

Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény
Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető kérelmére a szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt
szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele
a határozott időszakba (vagyis a szünetelés idejével a határozott idő
meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetés alatt az ÁSZF
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szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti
csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (9.2.7 pont) értelemszerűen irányadók.
Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli
nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDigTV Extra szolgáltatásának
akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen
mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit
az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.
Meghívotti Főnyeremény
1 (egy) db NEUZER Ravenna 50 trekking kerékpár:
Főbb jellemzők:

















kerékméret: 28"
üléspozíció: aktív (60 fokos dőlésszög)
fokozatok száma: 21
KRESZ felszereltség: teljes
váz: AL6061 alu
villa: merev acél
fékek: alu V-fék
hajtómű: Prowheel MY-641 28/38/48t
első váltó: Shimano TY500 3 sebességes
hátsó váltó: Shimano TY500 7 sebességes
váltókar: Shimano EF500 3x7 sebességes
első agyak: alu 36h
felnik: Mach1 ER-10 28” duplafalú
köpeny: Kenda K197 700x42c
nyereg: Selle Royal
extrák: sárvédő, csomagtartó, láncvédő, állítható kitámasztó, világítás, küllőprizma,
csengő, komfort markolat

Nyertes által választható méretek és színek:










NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 21"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 21"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 17"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 19"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 17"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 19"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 17"
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NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 19"31

12. 2017. május 01. és 2017. június 30. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
HUAWEI P8 LITE DUAL SIM okostelefon fekete színben
A termék főbb jellemzői:
 NFC: Igen
 Kijelző méret: 5.0" Multi-Touch HD
(1280x720) kijelző
 DUAL SIM: Igen
 Tárhely: 16GB Flash Drive
 Szolgáltató független: Igen
 Tárhely bővítés: 128GB-ig MicroSD
 SIM kártya méret: Micro SIM, Nano
kártyával
SIM
 Akkumulátor: 2200 mAh (Lithium Processzor: ARM Cortex™-A53
ion)
(HiSilicon Kirin 620 Octa-Core,
1.2GHz)
 Méret: 143 x 70.6 x 7.7 mm
 Operációs rendszer: Android™
 Súly: 131g
5.0.2 (Lollipop)
A termékről további információ megtalálható a http://www.notebook.hu/huawei-p8-litefekete weboldalon.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
HP 15-AY004NH (X5C79EA) notebook ezüst-fehér színben
A termék főbb jellemzői:
 Processzor: Intel® Celeron® N3060
 WLAN: Wireless 802.11b/g/n
(2M Cache, up to 2,48GHz)
 LAN: 10/100
 Operációs rendszer: FreeDos
 SD kártyaolvasó
 Memória: 4GB DDR3L/1600 MHz
 Audió: Beépített DTS® sztereó
 Kijelző méret: 15.6" FULL HD LED
hangszórók
AntiGlare (matt kijelző) 1920x1080
 Beépített HD webkamera
pixel
 Akkumulátor: 41 Wh (Lithium-ion)
 Grafikus vezérlő: Intel® HD
 Súly: 2.19kg
Graphics 400
 Méret: 384,3 x 254,6 x 24,3 mm
 Optikai meghajtó: 8x DVD+-RW SM
 Merevlemez:1TB 5400RPM SATA
 HDMI port: Van
HDD
 Bluetooth 4.0
A termékről további információ megtalálható a http://www.notebook.hu/hp-15ay004nh-x5c79ea-ezust-feher weboldalon.
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c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 (azaz egy) darab 2 felnőtt és 2 gyermek részére, 3 éjszakára, bármely standard
vagy családi lakosztályban való tartózkodásra jogosító utalvány a Puchner
Kastélyszálló****-ba. Az utalvány 2017. november 30-ig használható fel (kivéve
kiemelt ünnepi időszakok) és az alábbiakat tartalmazza.:


Félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és büfévacsora. A vacsoránál korlátlan
italfogyasztás 1,5órás időtartamban (ásványvíz, rostos és szénsavas üdítők,
csapolt sör, ház bora)



A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a
medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata.



Palotában a wellness részleg szolgáltatásai, melyet 18 év feletti vendégeink
vehetnek igénybe.



Sportközpontunkban a fitness terem használata.



Korlátlan internet hozzáférés.





Szobaszéf használata.
Fürdőköpeny használata.
Egy alkalommal egész napos belépő az Élménybirtokra.32

13. A Barátság Program 2017. június 15. és 2017. július 31. közötti időszakának
ajándékainak és nyereményeinek jellemzői
Meghívói Ajándékok
A feltételeknek eleget tévő Meghívó az alábbi két kiegészítő csomag közül választhat:
1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History
1 hónapos ingyenes Aktív+ csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy alkalmazás,
amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez előfizetőszáma
segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
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Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg

Meghívói Nyeremény
1 (azaz egy) darab nyereménycsomag, amely az alábbiakat tartalmazza:
Darabszám

Termék neve

Kép

Cikkszám

EAN-Code

1 db

Kettle™ Plus,
47cm, Black
faszenes grill

13601004

77924051890

1 db

2-es eszköz szett,
nemesacél

6645

77924011191

1 db

BBQ kesztyű,
fekete, vörös
gömbgrill mintával

6472

77924011887

1 db

T Grillkefe, 30cm,
nemesacél
sörtékkel

6494

77924018954
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1 db

Begyújtókémény
RapidFire Szett
2KG WEBER
Brikettel &
Begyújtó kockával
(egységcsomagolás
1/2 Euro palettán)

17631

77924041068

1 db

Weber´s Grillezés
faszénnel könyv

13017

9786155113017

Meghívotti Regisztrációs Nyeremények
20 (húsz) darab, egyenként 5000 (ötezer) Forint értékű KOTÁNYI fűszercsomag kerül
kisorsolásra, mint Meghívotti Regisztrációs Nyeremény. A KOTÁNYI fűszercsomagok
mindegyike az alábbiakat tartalmazza:
Darabászám

Termék megnevezése

1 db

Kotányi Boston BBQ - kávés
rub

1 db

Kotányi Texas BBQ - Füstös
rub

1 db

KOTÁNYI
klasszikus hamburger fszk.

1 db

KOTÁNYI amerikai
BBQ hamburger fszk.

1 db

KOTÁNYI ázsiai hamburger
fszk.

1 db

Kotányi grill barbecue
dobozos kiszerelés

1 db

Kotányi grill steak dobozos
kiszerelés
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1 db

Kotányi grill zöldség
dobozos kiszerelés

1 db

Kotányi grill szárnyas
dobozos kiszerelés

1 db

Bors&tengeri só malom

1 db

sültkrumpli malom

Akciós feltételrendszer MGM

A.) Általános részvételi feltételek
Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

mindignyer.hu promóciós oldalon regisztráltak és hiánytalanul
kitöltötték az MGM ajánlási program regisztrációs adatlapját.

új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat
tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MindigTV Extra szolgáltatás
igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan
időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,

az új előfizetői szerződés keretében 2017. március 1. napján, vagy azt
követően Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,

megfelelnek az Antenna Hungária Zrt. szerződéskötési feltételeinek;

szóban vagy írásban a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozóan szerződést kötnek.
Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap
vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű,
időtartama 12 hónap.
B.) Díjak
7.

Az egyszeri kártyaaktiválási díjat abban az esetben engedi el a szolgáltató,
amennyiben a MinDig TV Extra kártya mellé dekóder vagy kártyaolvasó
modul is megvásárlásra kerül. Önálló kártya igénylése esetén az egyszeri
kártyaaktiválási díj minden esetben a MinDig TV Extra szolgáltatásra
vonatkozó általános szerződési feltételek (’ÁSZF’) 2. számú mellékletében
szereplő listaáron (jelenleg bruttó 2.899Ft), kártyánként kerül
kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

8.

Alap Műsorcsomag akciós díja: bruttó 1.499Ft/hó
Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 határozott idejű szerződések esetében
a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan bruttó 1.499 Ft/hó. Az
ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
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létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg bruttó 1.699 Ft/hó.
9.

Családi Műsorcsomag akciós díja: bruttó 2.499 Ft/hó
A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 2.499 Ft/hó. Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú
előfizetői szerződés létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében
szereplő mindenkor érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg
bruttó 2.999 Ft/hó.

10.

Aktív+, Világjáró kiegészítő csomagok díjai
A Világjáró kiegészítő csomagok havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 599 Ft/hó/csomag illetve az Aktív+ kiegészítő csomag esetén bruttó
699 FT/hó/csomag.
Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
létrejötte esetén az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely a Világjáró csomag esetén
jelenleg bruttó 699 Ft/hó/csomag, az Aktív+ csomag esetén bruttó 799
Ft/hó/csomag.

11.

A szolgáltatás igénybe vételének akciós díjai

12.

Műsorcsomagok havi
díja

1 éves
határozott
idejű szerződés
esetén (bruttó)

Alap Műsorcsomag
Családi Műsorcsomag
Kiegészítő csomagok
havi díja
Aktív+
Világjáró

1.499 Ft
2.499 Ft

Határozatlan
tartamú
szerződés esetén,
az ÁSZF jelenleg
érvényes listaára
(bruttó)
1.699 Ft
2.999 Ft

699 Ft
599 Ft

799 Ft
699 Ft

A megvásárolható eszközök (dekóder, CAM) kedvezményes díjai
Eszköz
kedvezményes
Bruttó ára
Dekóder
CAM modul

12 havi határozott idejű szerződéskötés
esetén (bruttó Ft)
ALAP
CSALÁDI
8.999
7.999

8.999
7.999

39

Határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat
alkalmazza szolgáltató, a dekóder listaára bruttó 12.999 Ft, a CA modul
listaára bruttó 11.999 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés,
csomagváltás
Az előfizetői szerződés teljes határozott tartama alatt az előfizető vállalja,
hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői
szerződést a határozott idő lejárta előtt felmondja az előfizető, vagy az
előfizető érdekkörében bekövetkező ok miatt a szolgáltató mondja fel a
szerződést, úgy az előfizető köteles megfizetni a szolgáltató által az előfizetői
szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által
ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint
számítható ki:
d.

Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva a kedvezményes
időszakban igénybevett csomag listaára (b) és a kedvezményes előfizetési díj
(c) különbözetével, azaz
Kedvezmény összege = a x (b - c)

e.

Elengedett kártyaaktiválási díj

f.

Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény
Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető kérelmére a szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt
szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele
a határozott időszakba (vagyis a szünetelés idejével a határozott idő
meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetés alatt az ÁSZF
szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti
csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (9.2.7 pont) értelemszerűen irányadók.
Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli
nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDigTV Extra szolgáltatásának
akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen
mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit
az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.
Meghívotti Főnyeremény
1 (azaz egy) darab nyereménycsomag, amely az alábbiakat tartalmazza:
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Darabszám

Termék neve

Kép

Cikkszám

EAN-Code

1 db

Kettle™ Plus,
47cm, Black
faszenes grill

13601004

77924051890

1 db

2-es eszköz szett,
nemesacél

6645

77924011191

1 db

BBQ kesztyű,
fekete, vörös
gömbgrill mintával

6472

77924011887

1 db

T Grillkefe, 30cm,
nemesacél
sörtékkel

6494

77924018954

1 db

Begyújtókémény
RapidFire Szett
2KG WEBER
Brikettel &
Begyújtó kockával
(egységcsomagolás
1/2 Euro palettán)

17631

77924041068

1 db

Weber´s Grillezés
faszénnel könyv

13017

9786155113017

33
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14. 2017. július 01. és 2017. augusztus 31. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
2 éjszakás kikapcsolódás a Hotel Eger & Park****-ban:
A nyeremény utalvány formájában kerül átadásra. A szállásutalvány érvényes: 2017.
09. 01. - 2018. 06. 30. között, a szállodával történt előzetes egyeztetés alapján. Kivételt
képeznek a szálloda által kiemelt időszakok (őszi szünet, karácsonytól – szilveszterig,
húsvét, pünkösd, május 1.) és az államilag elismert ünnepnapok. Szobafoglalás írásos
megrendelést alapján történik, a szállodával történő egyeztetést követően.
Tartalma:
 Szállás 2 éjszakára 2 fő részére az Eger épületrész modern stílusban berendezett
szobáinak egyikében.
 Gazdag svédasztalos büféreggelivel és büfévacsorával, mely magyaros és
nemzetközi, valamint diétás-, és reform választékkal is kiegészül. Alkalmanként
élőzene kíséretében.
 Wellness részleg korlátlan használata: úszómedence, élménymedencék,
pezsgőmedence, csúszdával felszerelt gyermekpancsoló.
 Szauna világ szolgáltatásai: finn szauna, bioszauna, gőzkabin, aromakabin,
oxigénnel dúsított sószoba, jégkút, valamint infra szauna és fényterápia előnyeit
ötvöző kombiszauna (mozgáskorlátozott vendégeknek is).
 Kardiogépekel felszerelt fitness terem korlátlan használata (nyitva tartás ideje
alatt).
 Fürdőköpeny használat (felnőtt és gyermek vendégek részére).
 Szabadtéri gyermekjátszótér, valamint gyermek játszószoba használata.
 Ingyenes WIFI a szobákban és a szálloda teljes területén.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
3 éjszakás kikapcsolódás a Hotel Eger & Park****-ban:
A nyeremény utalvány formájában kerül átadásra. A szállásutalvány érvényes: 2017.
09. 01. - 2018. 06. 30. között, a szállodával történt előzetes egyeztetés alapján. Kivételt
képeznek a szálloda által kiemelt időszakok (őszi szünet, karácsonytól – szilveszterig,
húsvét, pünkösd, május 1.) és az államilag elismert ünnepnapok.
Szobafoglalás írásos megrendelést alapján történik, a szállodával történő egyeztetést
követően.
Tartalma:
 Szállás 3 éjszakára 2 fő részére a Park Hotel épületrész barokk stílusban
berendezett superior típusú szobájában.
 Gazdag svédasztalos büféreggelivel és büfévacsorával, mely magyaros és
nemzetközi, valamint diétás-, és reform választékkal is kiegészül. Alkalmanként
élőzene kíséretében.
 A szálloda drink bárjában és éttermében történő italfogyasztásból 10%
kedvezmény biztosított a távozás napján.
 Wellness részleg korlátlan használata: úszómedence, élménymedencék,
pezsgőmedence, csúszdával felszerelt gyermekpancsoló.
 Szauna világ szolgáltatásai: finn szauna, bioszauna, gőzkabin, aromakabin,
oxigénnel dúsított sószoba, jégkút, valamint infra szauna és fényterápia előnyeit
ötvöző kombiszauna (mozgáskorlátozott vendégeknek is).
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Kardiogépekel felszerelt fitness terem korlátlan használata (nyitva tartás ideje
alatt).
Fürdőköpeny használat (felnőtt és gyermek Vendégek részére).
Felnőtt vendégek részére 1 alkalommal kényeztető Illatok Kertje masszázs 30
percben.
Szabadtéri gyermekjátszótér, valamint gyermek játszószoba használata.
Ingyenes WIFI a szobákban és a szálloda teljes területén.
Sorompóval zárt parkoló igénybevétele.

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 db iHover Hoverboard (K-1 BLUE 8.0). A termék főbb tulajdonságai:
Vezérlés:
Motor:
Kerekek:
Sebesség:
Kapaszkodó képesség:
Fordulási kör:
Töltési idő:
Súly Br/Net:
Akkumulátor:
Váz:
Hatótávolság:
Terhelhetőség:
Talpmagasság:
Por és vízállóság:
Méretek:
Zenelejátszás:

Harmadik generációs, szuper intelligens
2*250W magas minőségű, kefe nélküli
8″ (20.3 cm), tömör
Max. 10-15 km/h (terheléstől, útviszonyoktól függően)
20°
0°
1,5-2 óra
15/13.5 Kg
SAMSUNG 36V, 4400 mAh
Alumíniumötvözet, burkolata ABS műanyag
15-20 km
Min. 20, max. 120 kg
40 mm
IP54 szabvány szerint por, illetve fröccsenésálló
Magasság: 178 mm; Hossz: 584 mm; Szélesség: 186 mm
Beépített bluetooth hangszórokon keresztül
34

34

A Részvételi Feltételek 2017. július 1-jén frissített szövege.

43

15. 2017. szeptember 01. és 2017. október 31. közötti nyeremények jellemzői
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 db STEBA E160 Gyümölcscentrifuga, főbb jellemzők:
 Nagy teljesítmény
 Digitális fokozat szabályzás
 Automata túlmelegedés elleni védelem
 Könnyen szétszedhető
 Mosogatógépben mosható (kivétel az elektromos részek)
 Méret: 44,0 x 15,0 x 26,0
 Teljesítmény: 1000 W
 Súly: 3,8 kg
 A nyereményről további információ megtalálható a https://bonairshop.hu/stebae160-gyumolcscentrifuga/4580 honlapon.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 db STEBA VG400 Elektromos BBQ Grill Kerámia sütőfelülettel, főbb jellemzőik:
 Grill felület mérete: 53,5 cm átmérő, 2247 cm2 grillfelület
 Teljesítmény: 2200 W
 Magassága fedéllel: 104 cm
 Magassága –munkafelület: 81 cm
 Szélessége: 68 cm
 Asztali grillként magassága: 44 cm fedéllel, 21 cm fedél nélkül
 Súlya: 12,3 kg
 A nyereményről további információ megtalálható a https://bonairshop.hu/stebavg400-elektromos-keramia-grill/4550 honlapon.
c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 db BONECO (P500) HEPA szűrős légtisztító, főbb jellemzők:
 Hálózat: 220-240 V / 50 Hz
 Teljesítményfelvétel: 30 W
 Légtisztítási teljesítmény: 280 m3/h CADR
 Max. helyiségméret: 28 m2 / 80 m3
 Max. légszállítás: 300 m3/h
 Méretek: 450 x 224 x 642 mm
 Üres súly: 8,2 kg
 Üzemi zaj: 25-60 dB (A)
 Tartozék: HEPA szűrő, távirányító
 A
nyereményről
további
információ
megtalálható
a
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II. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest,
Petzvál J. u. 31-33.; cégjegyzékszám: 01-10-042190; adószám: 10834730-2-44; a továbbiakban
„Szervező”) által szervezett „MinDigNyer” elnevezésű hűségprogram (“Program”) keretében
gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Programmal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervező felel, mint
adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1016
Budapest, Hegyalja út 7-13.), a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi
út 16.) és az EcoSoftWare Kft. (székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 11.) végzik, mint
adatfeldolgozók.
A Program lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-66712/2013.,
NAIH-80383/2014., NAIH-93316/2016.
A direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH93315/2016.
A Program keretében megrendezésre kerülő Barátság program lebonyolításával kapcsolatos
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115060/2017.
A Program keretében megrendezésre kerülő Barátság program direkt marketing
tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115059/2017.
1.) A kezelt személyes adatok köre

A Programban történő regisztráció során Résztvevőknek a következő személyes adataikat kell
megadniuk:


teljes név



születési dátum



nem



e-mail cím



lakcím



telefonszám



jelszó



kártyaszám
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A Program keretén belül megrendezésre kerülő Barátság Programban meghívásra kerülő
Résztvevőknek a következő személyes adataikat kell megadniuk a meghívóban szereplő,
egyedi linkről elérhető regisztrációs felületen:


teljes név



születési dátum



nem



e-mail cím



lakcím



telefonszám



jelszó



jelenlegi TV előfizetés szolgáltatója, hűségidő lejárta



kártyaszám

A Barátság Program meghívói kizárólagosan felelnek és szavatolnak ismerőseik e-mailcímének
valódiságáért, valamint azért, hogy előzetesen tájékoztatták őket a meghívó érkezéséről és ők
kifejezetten hozzájárultak a Programba szóló meghívó fogadásához. Szervező és
adatfeldolgozók tévesen írt e-mailcímekért semminemű felelősséget nem vállalnak.
Résztvevő saját, aktív Facebook fiókja segítségével is beléphet a Programba Facebook
fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával.
Facebook fiókkal történő belépés esetén Résztvevő engedélyezi a Facebookon megadott fenti
adataihoz való hozzáférést az adatkezelő részére. Amennyiben Résztvevő Facebook
regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook
regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes
személyes adatot a regisztráció során Résztvevőnek külön meg kell adnia, illetve módosítania
kell.
A jelszó megőrzése Résztvevő kötelessége, az adatkezelő nem vállal felelősséget a jelszó
illetéktelen személyekhez kerülése esetén.
2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Programmal
összefüggésben, a Program lebonyolítási időtartama alatt a Résztvevők regisztrációjának
nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban)
és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az
adatkezelő a Programmal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Program lezárását,
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illetve ha a nyeremények átadására a Program lezárását követően kerül sor, úgy a
nyeremények átadását követően törli, illetve ha a Résztvevő a törlést ezt megelőzően kéri, úgy
a Résztvevő kérésére haladéktalanul törli. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy
amennyiben a Program ismételt meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott
adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Program végleges lezárásáig.
Amennyiben Résztvevő a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult,
az Antenna Hungária Zrt. a regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás,
közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása
érdekében kezeli és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést elektronikus direkt
marketing levélben (eDM) teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezeli, amíg Résztvevő az
ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.
A Barátság Program keretében meghívott Résztvevő regisztrációja során hozzájárul, hogy az
Antenna Hungária Zrt. a regisztráció során megadott adatait direkt marketing kapcsolattartás,
közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása
érdekében kezelje és felhasználja. Adatkezelő a közvetlen megkeresést telefonon történő
hívásban teszi.
Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti direkt marketing célból a cél megvalósulásáig
kezeli.
A megadott személyes adatok közül statisztikai célokra is használjuk a nem, születési dátum,
lakcím adatokat.
3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Programban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes,
amelyet Résztvevő a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg.
Résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.) Résztvevő jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az adatkezelő Résztvevő kérésére tájékoztatást ad a Résztvevő általa kezelt személyes
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Résztvevő jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat).
Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről
írásban értesítik a Résztvevőt.
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Résztvevő a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy
egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét
követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Résztvevőt
a nyilvántartásból.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő
fordulás lehetőségéről.
Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket a Program ideje
alatt
adatfeldolgozó
által
üzemeltetett
ügyfélszolgálaton
keresztül
az
ugyfelszolgalat@mindignyer.hu e-mail címen fogadják. Résztvevő adatainak törlése
Résztvevőnek a Programból való kizárását is magával vonja, amíg a Résztvevő az adatkezelést
írásban ismételten nem engedélyezi.
A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy adatkezelő ne keresse meg őt további marketing
kapcsolattartás keretében, elektronikus direkt marketing üzenetekkel, amelyet bármikor
ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül megtehet az elektronikus levélben lévő
’leiratkozás’ gombra való kattintással, vagy a mandig@ahrt.hu e-mail címen, illetve a 1119
Budapest, Petzvál J. u. 31-33.postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait
feltüntetve).
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programból való kizáráshoz vezet, ha a Program
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Program lezárása, illetve ha a nyeremény
átadására a Program lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadása előtt kérelmezi
(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a
Résztvevő). Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Program időtartama alatt
kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az
adatkezelő a Program szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz
szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:


ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
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esetén;


ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint



a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért
egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
5.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Résztvevő hozzájárulása
alapján továbbítják vagy átadják, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság
követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, ne törölhesse.
Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából
eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
6.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló körülményt észlel,
bejelentést tehet a mandig@ahrt.hu címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát,
az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz
fordulhat:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési
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Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
7.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az adatkezelő jelen Szabályzatot egyoldalúan, a Résztvevőknek küldött értesítés nélkül,
bármikor módosíthatja.

Budapest, 2016. február 1.
Utolsó módosítás ideje: 2017. szeptember 01.

