
A MédiaUnió jótékonysági aukció hivatalos szabályzata
 
1. Az aukció szervezője
 
A MédiaUnió jótékonysági aukció (a továbbiakban: Aukció), szervezője a MédiaUnió 
Közhasznú Alapítvány, (székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 43., a továbbiakban: Szervező).

2. Az Aukcióban részt vevő személyek
 
Az Akcióban részt vehet minden természetes személy.

3. Az Aukció időtartama

Az Aukció 2012. november 8-án kezdődik, és 2012. november 16-án délig tart.
 

4. Az Aukció kedvezményezettje
 
Az aukció kedvezményezettje a Para-fitt Sportegyesület (Számlaszám: 11600006-00000000-
05015267, Képviselő neve: Gégény Noémi, Elérhetősége: 06-20-514-8496)
  
5. Információ az Aukcióról
 

a) A résztvevők az Akcióval és a nyereményekkel kapcsolatos további információért 
hívhatják a 06-40-200-548-es telefonszámot hétfőtől vasárnapig 08.00 és 18.00 óra 
között, A hívás díja: normál tarifa. A hívások költsége a hívó felet terheli. 

b) Az Akció játékszabálya, valamint további információk találhatók a Nemzeti Sport 
honlapján, a www.nemzetisport.hu/jotekonysagiaukcio címen. 

6. Az Aukció menete
 

I. az ajánlattételhez meg kell adni a "Teljes nevet", "Lakcímet" és egyéb elérhetőségeket 
valamint a termék mellett feltüntetett összegnél magasabb "Ajánlatot"

II. az érvényes ajánlattevő, mint vevő az aukció zárásáig kötve marad az ajánlatához
III.az aukció során tett ajánlat csak különleges, indokolt esetben, még folyamatban lévő 

aukció esetén törölhető (a szervező által)
IV. az aukciót a legmagasabb, érvényes ajánlatot tevő licitáló nyeri
V. az eladó  köteles a felkínált terméket a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni
VI. a vevő köteles a terméket ezen a leütési áron megvenni és átvenni

 
7. Az Aukció helye
 
7.1    Az aukció Nemzeti Sport Online reklám felületein kerül meghirdetésre.
 

 
8. Vegyes rendelkezések
 
8.1. Az aukcióban licitálókat és ajánlataikat a szervező bármikor telefonon ellenőrizheti, a nem 

elérhető, nem hitelesített ajánlatokat törölheti. A nyertes licitet leadót a Szervező az aukció 
végén azonnal telefonon és levélben értesíti.

 
8.2. A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai az aukcióban 

résztvevő tárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a 
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.



 
8.3. a Szervező fenntartja a jogot, hogy az aukcióban résztvevő tárgyakat nyilvános program 

keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a 
tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio, fotó 
és videó anyagokban, a Szervező közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más 
cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára. 

8.4. A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, 
amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve 
fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.

 
8.5. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 
 
 
 
Budapest, 2012. november 5.
 
 

 


