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„SZEMre nyerő”
SORSJEGY
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Szombathely, 2020

Játék időtartalma: 2020.04.28 - 2021.02.27
A játékban minden 18 éven felüli játékos részt vehet, aki a Részvételi Szabályzatban
szereplő feltételeket elfogadja.
1.§ - A játék menete:
A szemvizsgálat elején/végén a játékos húzhat egy sorsjegyet. 1 szemvizsgálat 1
db sorsjegy húzásra jogosít fel.
A sorsjegyen egy játék található. Egy sorsjeggyel legfeljebb egy nyeremény érhető el.
Vásárlás esetén 1 db sorsjegy (nyeremény) használható fel - nyeremények beváltása nem
halmozható!
A játékmezőt letakaró réteg ledörzsölése után állapítható meg, hogy nyertes-e a sorsjegy. Az
a sorsjegy nyer, amelyen a "játékos" nyereményt talál. A fentiek alapján nem nyertes a
sorsjegy, amennyiben a játékmezőben nem jelenik meg nyeremény.
A nyertes sorsjegy bárkinek szabadon átadható.
A nyertes sorsjegy a sorsjegyen megjelölt dátumtól 60 napig használható fel.
2.§ - Nyereményazonosítás, nyereményjogosultság:
A nyereményazonosítás a sorsjegyen – a kaparóréteg alatt – található nyereményazonosító
kód segítségével történik.
Nyereményazonosító kódok:
 10% kedvezmény: keret és/vagy lencse és/vagy komplett szemüveg vásárlása
esetén a bruttó végösszegből azonnali 10% kedvezmény. Továbbá a nyereményre
vonatkozik az 1.§ és a 3.§ minden pontja.
 15% kedvezmény: keret és/vagy lencse és/vagy komplett szemüveg vásárlása
esetén a bruttó végösszegből azonnali 15% kedvezmény. Továbbá a nyereményre
vonatkozik az 1.§ és a 3.§ minden pontja.
 Ajándék szemvizsgálat: 1 alkalommal 1 főnél a Mándli Optika Kft átvállalja az alap
szemvizsgálat díját, abban az esetben, ha a vizsgálat után komplett szemüveg
vásárlása történik. A szemvizsgálatot igénybe vevőnek a vizsgálat díját ki kell fizetnie
és az igénybevevő majd a komplett szemüveg végösszegéből kapja vissza az alap
szemvizsgálat díját. Az “ajándék szemvizsgálat” díja készpénzre nem váltható.
A Nyak- és fejfájás szűrőprogram extra költségét a szolgáltatást igénybevevő
személynek kell fizetnie.
 Ajándék réteg: bármely felületkezelési réteg választása esetén, a Mándli Optika Kft
ajándékba ad egy magasabb minőségű réteget.
Választott réteg
Ajándék réteg
HC (Hoya Hard Coat)
HVA (Hard Hi- Vision Aqua)
HVA (Hard Hi- Vision Aqua)
SHV (Super Hi-Vision)
SHV (Super Hi-Vision)
HVLL (Hi-Vision LongLife)
HVLL (Hi-Vision LongLife)
HVLL BC (Hi-Vision LongLife BlueControl)
HVLL (Hi-Vision LongLife)
HVLL UV (Hi-Vision LongLife UVControl)
 Ajándék lencse: a Mándli Optika Kft ajándékba ad egy pár lencsét az alábbi
tartományban az alábbi felületkezeléssel: -6.00 - +6.00 MAP 1.5 műanyag HVA
réteggel.





3.000 Ft kedvezmény: komplett szemüveg vásárlása esetén a bruttó végösszegből
azonnali 3.000 Ft kedvezmény kerül levonásra. Továbbá a nyereményre vonatkozik
az 1.§ és a 3.§ minden pontja.
5.000 Ft kedvezmény: komplett szemüveg vásárlása esetén a bruttó végösszegből
azonnali 5.000 Ft kedvezmény kerül levonásra. Továbbá a nyereményre vonatkozik
az 1.§ és a 3.§ minden pontja.

A “10% kedvezmény”, “15% kedvezmény”, “Ajándék szemvizsgálat”, “Ajándék réteg”,
“Ajándék lencse”, “3.000 Ft kedvezmény”, “5.000 Ft kedvezmény” nyereményekre az a
játékos válik jogosulttá, aki a jelen részvételi szabályzatban meghatározott nyertes
sorsjegyet boltunkban bemutatja.
Nyereményjogosultság nem áll fenn, ha a sorsjegyen bármilyen, a nyereményazonosítás
szempontjából lényeges elváltozás vagy rongálás jelei észlelhetők. Továbbá, ha nincs
dátumbélyegző a sorsjegyen.
3.§ - Nyeremények igénybevétele:
“10% kedvezmény”, “15% kedvezmény”, “Ajándék szemvizsgálat”, “Ajándék réteg”, “Ajándék
lencse”, “3.000 Ft kedvezmény”, “5.000 Ft kedvezmény” nyereményeket boltunkban
használhatják fel a nyereményre jogosító sorsjegy bemutatásával, átadásával.
A nyeremények készpénzre nem válthatóak, a nyeremény összegekből (3.000 Ft, 5.000 Ft)
készpénz nem jár vissza. A nyeremény más kedvezményekkel nem vonható össze. A
nyeremények nem halmozhatóak (vásárlás esetén 1 db sorsjegy (nyeremény) használható
fel)
A nyeremények, mint “10% kedvezmény”, “15% kedvezmény”, “3.000 Ft kedvezmény”,
“5.000 Ft kedvezmény” nem használhatóak fel a következő termékekre/szolgáltatásokra:
 szemvizsgálat
 kontaktlencse
 kontaktlencse ápolószer
 szemüveg karbantartás (orrpapucs és/vagy szemüvegszár csere)
 szemüvegtörlő kendő
 szemüveglencse tisztító spray
 szemüvegtartó tok
 szemüvegtartó lánc
A sorsjegy az átadás után megsemmisítésre kerül.
4.§ - A nyeremények felosztása:
A nyeremények után SZJA fizetési kötelezettség nincs.
A nyereményösszegekből további levonás nincs.
A játékban (lásd időtartalom feljebb) 5.000 db sorsjegy vesz részt.

Nyeremény

db

10% kedvezmény

1500

15% kedvezmény

1000

Ajándék szemvizsgálat

500

Ajándék réteg

500

Ajándék lencse

500

3.000 Ft kedvezmény

500

5.000 Ft kedvezmény

500

összesen:

5000

A Mándli Optika Kft a változtatás jogát fenntartja.

