
RÉSZVÉTELI-ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

„Send-Ex 2000 Kft. 2022 tavaszi promóció – Pókerezzünk! Te húzod a lapokat! ” 

 

1. A Send-Ex 2000 Kft. (8600 Siófok, Marosi út 6/b.  továbbiakban: Szervező) által szervezett 

nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon Kiskereskedő Partnereink vehetnek 

részt ( nem vehetnek részt benne: „kis nagykerek”, pékségek, konyhák, külföldi partnerek, 

kiemelt kedvezménnyel rendelkező partnerek) akik a Send-Ex 2000 Kft. által forgalmazott 

termékeket megvásárolják, aláírják a regisztrációs lapot, és aki nem esik a 7. pontban 

meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).  

1.1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 

elfogadását jelenti. 

1.2. Akció leírása:  

Játékunk magába foglalja a korábbi hagyományos (A) pontgyűjtést (termék/pontérték) és a 

(B) csomag értékesítő akciót (5 termékkel), de most a csomagokat a vevők állítják össze. 

Minden kártyalap egy terméket tartalmaz mennyiségi meghatározással és a kártyalap szerinti 

pontot ér, azaz:  

Játékban szereplő kártyalapok és értékek: 

  Kártyák – számok és jelek                     
 

 
 

 

   

 

 

   

       

     

8-as: 8 pont 

9-es: 9 pont 

10-es: 10 pont 

Bubi: 10 pont 

Dáma: 10 pont 

Király: 10 pont 

Ász: 10 pont 
 

 

A hónap végén a megvásárolt kártyalapokból vásárlóink összeállíthatják a tetszőleges 

csomagokat, azaz pókerkezeket! Vevőinknek az összeállított csomagokat, azaz 

pókerkezeket a játékhónapot követő hónap 15. napjáig a jatek@Sendex.hu e-mail címre kell 

visszaküldeni. 

B/ Csomag értékesítő akció: Pókerkezek összeállítása 5 kártyalapból 

mailto:jatek@Sendex.hu


A termékeket (kártyalapokat) megvásárolva kell a kártyákból csomagokat/pókerkezeket 

(minden csomag 5 kártyából áll) összeállítani – melyek pontokat érnek, azaz: 

a/ Egy pár (két egyforma számú vagy jelű és 3 bármilyen lap ):                    20 pont 

b/ Két pár (kétszer két egyforma számú vagy jelű és 1 bármilyen lap ):     40 pont           

c/ Drill (három egyforma számú vagy jelű és 2 bármilyen lap):                     30 pont 

d/ Full (három egyforma és két egyforma számú vagy jelű lap):                    50 pont 

e/ Sor (öt egymás utáni értékű tetszőleges színű lap):                                       80 pont                

f/ Póker (négy egyforma számú vagy jelű és 1 bármilyen lap):                     100 pont           

g/ Nagy Sor (az öt egymás utáni legnagyobb értékű  

       tetszőleges színű kártyalap – 10, Bubi, Dáma, Király, sz):                          125 pont           

h/ Royal Póker (5 egyforma számú vagy jelű lap):                                              150 pont          

i/ Színsor/Flush (öt egymás utáni értékű, de azonos színű 

lapok):                                                                                                                                230 pont           

 

j/ Royal Flush (az öt egymás utáni legnagyobb értékű azonos színű kártyalap  

– 10, bubi, dáma, király,  ász):                                                                                 300 pont 

A játékban összesen 28 kártyalap, azaz 28 termék szerepel. 

Egy kártyalap annyiszor használható fel, ahányszor megvásárolták. Többszöri vásárlás, 

többszöri pont jóváírást jelent. 

A játékban azok vehetnek részt, akik havonta minimum 14 kártyalapot megvásárolnak 

(kötelező tartás). 

Összpont számítása: a megvásárolt kártyalapok pontértéke + a kirakott kártyakezek 

pontértéke. 

Az akció végén az első 15 legtöbb pontot gyűjtött partnerünk értékes ajándékaink közül 

választhat!  

 

1.3. A játékban részt vevő termékeket a Send-Ex 2000 Kft. akciós újság 2022. április – 2022. 

június számai tartalmazzák. 

2. A Játék 2022. április 1. – 2022. június 30. napjáig tart.  

3. Az ajándékok listáját az 1.sz melléklet tartalmazza. 

4. Nyereményeket 30 napon belül a Szervező ingyen házhoz szállítja. 

5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  



6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó 

esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a 

Játékost terhelik. A Send-Ex 2000 Kft-nek nem áll módjában kifizetetlen áruszámla esetén az 

ajándékok átadása. 

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Send-Ex 2000 Kft. dolgozói, és ezen személyek Ptk. 

685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

8. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/ forgalmazójával 

szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

9. A Játékkal kapcsolatos információk valamint a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a 

www.sendex.hu internetes oldalon találhatóak.  

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 

követ el. 

11. A Send-Ex 2000 Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket 

vagy magát a játékot kiegészítse, módosítsa vagy lezárja. 

12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal 

bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és 

azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás 

és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Send-Ex 2000 Kft, aki az adatokat 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.  

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a 

nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Send-Ex 2000 

Kft. (8600 Siófok, Marosi út 6/b); vagy a következő e-mail címen: info@Sendex.hu.  

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja 

meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában 

megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a 

Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező 

adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést 

követően tud eleget tenni.  

Személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a 

nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos 

személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

Budapest, 2022. 03. 21. 

Send-Ex 2000 Kft. 

http://www.sendex.hu/
mailto:info@Sendex.hu

